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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2015 
Informační středisko 
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 314 
tel./ fax: 572 696 323 

iskopanice@razdva.cz www.iskopanice.cz 

 

1. Základní údaje 
 
Informační 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 
 
Naše organizace vznikla už v roce 1995, v roce 2015 
jsme oslavili tedy již své 20. výročí!!! Původně byla 
nadací, od roku 1999 je obecně prospěšnou společností.   
 

 
 
V roce 2015 nás velmi potěšila cena, kterou jsme 
získali jako nezisková organizace za přínos 
k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty ve Zlínském kraji. Uděluje ji každoročně 
Líska, z.s. Vsetín. Cena nám byla předána na XV. 
krajské konferenci o environmentálním vzdělávání, 
výchově a osvětě ve Zlínském kraji dne 12. listopadu 
ve Zlíně. Děkujeme a moc si ocenění vážíme. 
 
Středisko jinak po celou dobu funguje jako nezisková 
organizace, prostředky získává z různých grantů, 
dotací, darů nebo poskytovaných služeb.  
 

 
 
Má stále široký záběr aktivit a také poměrně rozsáhlé 
zájmové území.  
 
Převažující činnosti: 

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

- propagace regionu Moravských Kopanic         
a Bílých Karpat 

- podpora udržitelného rozvoje regionu, 
regionálních tradic a kultury  

- informační služby pro místní obyvatele            
i návštěvníky regionu 

- vzdělávání a poradenství při získávání dotací a 
grantů a další  

 
 
Součástí aktivit jsou i doplňkové služby. Středisko 
spolupracuje také na aktivitách v jiných krajích, podílí 
se na projektech dalších organizací. Má rovněž 
zkušenosti s projekty celostátními a mezinárodními. 
 
 
Činnost se odvíjí od poslání organizace, požadavků 
zakladatelů, potřeb místních obyvatel, zemědělců,  
návštěvníků regionu. Rozsah činností závisí na 
finančních a personálních zdrojích. 
 
Bankovní účty organizace  

  
1) Běžný účet u Poštovní spořitelny (ERA)   

číslo 247 249 887/0300  
2) 2. účet u Poštovní spořitelny byl zřízen pro 

projekt podpořený z Blokového grantu. Číslo 
účtu 244 090 524/0300. Projekt byl ukončen, 
účet zatím ponechán pro případ dalšího 
projektu vyžadujícího samostatný účet.  
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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 v roce 2015 opět vypomáhala paní Hana 
Jurigová z Vápenic. Nyní už sice není stálým 
zaměstnancem střediska, ale spolupracuje nadále 
příležitostně na dohody o provedené práci nebo jako 
dobrovolník. 
  
Účetnictví společnosti a projektů vedla i v roce 2015  
paní Lýdia Gabrhelová z Uherského Brodu na základě 
dohody o provedení práce. Část činností vykonává  
dobrovolnicky. 
 
Pro středisko pracuje dlouhodobě Ing. Milan Drgáč 
z Bojkovic – jeden ze zakladatelů ekozemědělství 
v ČR. Působí většinou jako externí poradce 
v ekologickém zemědělství a lektor některých 
vzdělávacích akcí. Pomáhá také v rámci svých 
možností při pořádání akcí střediska se zaměřením na 
ekologické zemědělství. Část činností realizuje 
dobrovolnicky. 
 
V roce 2015 u nás absolvovala stáž Ing. Šárka 
Zapletalová ze Starého Hrozenkova na pozici 
pracovník turistického informačního centra v rámci 
projektu Fondu dalšího vzdělávání „Stáže ve firmách –
vzdělávání praxí 2“ www.stazevefirmach.cz. Stáž byla 
zahájena v dubnu a ukončena v červnu. Délka stáže 
činila 160 hodin. Po ukončení stáže pokračovala ve 
spolupráci na dohody o provedené práci například při 
přípravě naučné stezky Okolo Hrozenka nebo při 
dalších aktivitách projektů zaměřených na 
ekozemědělství. 
 
Před prázdninami absolvovala na středisku odbornou 
praxi po rekvalifikaci od 15. 6. do 1. 7. 2015 Ivana 
Rapantová ze Starého Hrozenkova. Praktikantku 
k nám vyslala Počítačová služba s.r.o. z Olomouce.  
 
Organizační pomoc na akcích, lektorské a některé 
pomocné administrativní práce většinou stále 
zajišťujeme i prostřednictvím pracovníků na Dohody o 
provedení práce. K pravidelným spolupracovníkům a 
pomocným organizátorům patří například už několik 
let Hana Gabrhelová ze Zlína. V roce 2013 
absolvovala na středisku stáž jako asistent 
projektového manažera, od jejího ukončení stále s námi 
spolupracuje na různých akcích pořádaných během 
roku. K pravidelným spolupracovníkům patří také 
Marie Petrů DiS. z Veselí nad Moravou a další. 
 

Ostatní dohody byly v průběhu roku vystaveny spíše na 
jednorázové práce nebo práce menšího rozsahu. 
 
Další příležitostné práce a služby jsou nadále 
zajišťovány externisty – hlavně odborné poradenství, 
lektorská činnost, prezentace regionálního 
ekozemědělství, programové úpravy webových stránek 
atd.  
 
Grafické práce v roce 2015 externě zajišťoval Michal 
Stránský ze Starého Města. Připravil pro nás opět 
několik pozvánek na akce, zcela nové propagační 
materiály ekologického zemědělství (plachty, postery, 
rolety) a také graficky zpracoval novou brožuru pro 
spotřebitele nazvanou „Kam pro bioprodukty                      
a biopotraviny ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“. 
  
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti: 

 Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin „PRO-BIO“z.s., 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 provedení práce či 
dobrovolníky.  
 
Správní rada jednala 5. listopadu 2015 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 
 
Průběžnou kontrolu společnosti ze zákona o obecně 
prospěšných společnostech zajišťuje dozorčí rada 
společnosti.   Má za úkol rovněž dohlížet na její 
hospodaření. Vypracovává jednou za rok zprávu o 
kontrole, kterou předkládá správní radě a řediteli 
společnosti.  
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Každý poskytovatel grantu nebo dotace si jinak 
zpravidla kontroluje vyúčtování a využití finančních 
prostředků sám. Některé větší projekty jsou navíc 
auditovány nezávislými auditory.  
 
V roce 2015 provedla v organizaci kontrolu Všeobecná 
zdravotní pojišťovna v Uherském Hradišti. 
Kontrolované období 1.10.2011 – 30.6.2015. Kontrola 
proběhla 22. července 2015. Bylo zjištěno, že v době, 
kdy byla paní Hana Jurigová na středisku zaměstnána 
pouze na částečný úvazek, bylo z její mzdy chybně 
odváděno zdravotní pojištění. Jako vyměřovací základ 
měla být vzata minimální mzda nikoliv skutečná hrubá 
mzda. V účetním programu nebyl zřejmě tento 
požadavek na výpočet správně nastaven. Vznikl tak 
nedoplatek pojistného ve výši 4.930,- Kč. Pojistné bylo 
doplaceno. Dlužné penále nám bylo odpuštěno.  
 
V roce 2015 jsme zasílali také na Nadaci Partnerství 2. 
monitorovací zprávu k již ukončenému projektu 
podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce, 
který byl realizován v letech 2011-2013. Zpráva byla 
schválena.  Monitorovací zprávy je nutné předkládat 
nadaci jednou ročně po dobu tří let od ukončení 
projektu.  Dokládá se jimi udržitelnost projektu a jeho 
výsledků.  
 
Další kontroly organizace v roce 2015 nebyly 
provedeny. 

3. ČINNOSTI 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2015 
 
V roce 2015 jsme získali opět pro naše projekty dotace 
ze dvou státních zdrojů – Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí. Oba projekty byly 
zaměřeny na ekologické zemědělství-zejména osvětu a 
propagaci. Oba jsme realizovali ve spolupráci s PRO-
BIO Svazem ekologických zemědělců, regionálním 
centrem Bílé Karpaty. 
Projekt „Osvětové, informační a propagační aktivity 
zaměřené na ekologické zemědělství a bioprodukci ve 
Zlínském kraji a na Hodonínsku“ podpořilo částkou 
436 100,- Kč Ministerstvo zemědělství v rámci dotací 
pro NNO. Na spolufinancování projektu se významně 
podílelo i PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Celkové finální 
náklady projektu činily 623 000,- Kč. 

 
V rámci projektu jsme realizovali během roku řadu 
aktivit a vyrobili a distribuovali jsme také brožuru pro 

spotřebitele „Kam pro bioprodukty a biopotraviny 
ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“.  
 

 
 
Vytvořili jsme dále nové propagační materiály 
ekozemědělství (postery, plachty, rolety), které nám 
budou sloužit na různých akcích.   Uspořádali jsme 
další dva Dny otevřených dveří s programem na 
ekofarmách (Ekofarma Vrbětice Ing. Šeligy a 
Kozojedský dvůr s.r.o. Nítkovice), biojarmark při 
jablečné slavnosti v Hostětíně, 2 kurzy kváskového 
pečení z bio mouky, 2. ročník minifestivalu 
ekozemědělství ve Zlíně s přednáškami, prezentacemi 
ekofarem, promítáním filmů i další prezentace 
ekozemědělství na několika regionálních akcích.  
V rámci projektu jsme zorganizovali v listopadu i 
odborný seminář „Potravinářská legislativa pro 
ekozemědělce a malé lokální zpracovatele“ 
s pracovníky Ministerstva zemědělství, za účasti 
Krajské veterinární správy i Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce. 
Díky projektu jsme mohli nadále poskytovat po celý 
rok také informačně poradenskou službu pro odbornou 
i širokou veřejnost v našem infocentru a zajišťovat 
regionální rozesílku informací z ekologického 
zemědělství.  
 
Na některých aktivitách projektu jsme spolupracovali i 
s dalšími organizacemi – zejména s PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty, Harvest Films z.s. z Turska, Tradicemi Bílých 
Karpat, z.s. a ZO ČSOP Veronica Hostětín a dalšími. 
Projekt se samozřejmě neobešel bez spolupráce 
s ekofarmami a výrobci biopotravin.  
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Druhý projekt nazvaný „Prezentujeme už 20 let 
ekologické zemědělství a biopotraviny i nové 
vědecké poznatky“ byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat 
stanoviska MŽP. 
Obsahem projektu byla řada dalších osvětových a 
propagačních aktivit zaměřených na ekologické 
zemědělství. I díky tomuto projektu jsme mohli 
uspořádat další dny otevřených dveří na ekofarmách a 
u bio výrobců v regionu (na Češkově mlýně v Jarcové 
a na Biofarmě Juré v Lužkovicích).  
 

 
 
Zajistili jsme prezentace ekologického zemědělství                         
i s promítáním filmů na pěti základních a středních 
školách v regionu. Prezentovali jsme dále 
ekozemědělství i regionální ekologickou produkci na 
několika akcích v regionu i mimo region – mj. již 
podruhé i na mezinárodním festivalu Life Sciences 
Film Festival v Praze.  
 
Také jsme zrealizovali další ročník bělokarpatského 
biojarmarku ve Velké nad Veličkou i jednodenní 
tradiční prezentačně vzdělávací akci pro veřejnost 
k ekozemědělství v rámci ekofestivalu Týká se To 
Také Tebe v Uherském Hradišti. Ve dnech 6. – 8. 10. 
jsme pak zorganizovali v rámci projektu třídenní 
odbornou exkurzi na ekofarmy a ke zpracovatelům do 
oblasti Králického Sněžníku a Orlických hor, která 
byla určena především ekozemědělcům a výrobcům 
biopotravin z našeho regionu. Vyrobili jsme i další 
propagační materiály ekozemědělství pro naše akce. 

 
 
Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci pro 
projekt ve výši 200.000,- Kč. Celkové nálady projektu 
činily 320 000,- Kč. Spolufinancování projektu opět 
pomohlo zajistit zejména PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 
Další finance se podařilo získat díky drobným dárcům 
a část také z přímých tržeb projektu – vložného atd.. 
 

Děkujeme oběma ministerstvům za poskytnutou 
podporu. 
 

**** 
 

V roce 2015 jsme realizovali různé další služby dle 
objednávek a zadaných zakázek. 
 
 
U projektů podpořených státní dotací je povinné 
spolufinancování většinou minimálně 30% z celkových 
nákladů projektu.  Proto musíme hledat stále další 
zdroje na jejich dofinancování. Na akcích tedy musíme 
vybírat vložné nebo hledat další sponzory a dárce.     
                   

3.2. INFORMAČNÍ SLUŽBY  
A PORADENSTVÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚSTVÍ 
 
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. Na specializované odborné terénní zemědělské 
poradenství si najímáme akreditované poradce. Počet 
zodpovězených dotazů s environmentálním zaměřením 
se pohybuje v průměru kolem 150-200 ročně.  
 
V roce 2015 jsme tyto informačně-poradenské služby 
v naší  kanceláři mohli poskytovat díky projektu 
podpořenému Ministerstvem zemědělství.  
 
Nadále aktualizujeme a doplňujeme na našich 
webových stránkách www.iskopanice.cz také Katalog 
ekozemědělství Zlínského kraje a Hodonínska, který 
je určen odborné i široké veřejnosti.   
 
Zajišťujeme stále i e-mailovou a poštovní rozesílku 
informací týkajících se ekologického zemědělství a 
biopotravin. Informace rozesíláme v rámci odborné 
databáze (ekozemědělcům, výrobcům biopotravin, 
prodejcům aj.) a také v rámci druhé databáze – 
veřejnosti, spotřebitelům.   
Rozesíláme pozvánky na různé akce zaměřené na 
ekologické zemědělství i další informace – například 
inzeráty od ekozemědělců s nabídkou jejich produkce 
atd.   
 
Významným informačním zdrojem bude jistě pro 
spotřebitele i nová brožura Kam pro bio …ve Zlínském 
kraji a na Hodonínsku, kterou jsme vydali v roce 2015. 
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace.  
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3.3.  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Odborné semináře a školení jsme v roce 2015 
financovali zčásti z vybraného vložného, odborná 
třídenní exkurze byla realizována v rámci projektu 
podpořeného dotací MŽP a pro seminář 
k potravinářské legislativě jsme využili dotaci MZe.  
 
Již řadu let pořádáme pro zemědělce školení k Portálu 
farmáře a k různým funkcím a evidencím, které tato  
aplikace na stránkách www.eagri.cz nabízí. Portál se 
stále doplňuje a inovuje. Školení probíhají v počítačové 
učebně Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně. Jako lektory 
zveme pravidelně pracovníky PV-AGRI s.r.o. ze 
Soběslavic – Ing. Josefa Vrzáně a Ing. Annu 
Vejvodovou. V roce 2015 se konala dvě školení 
k Portálu v dubnu.  
Ing. Vejvodová byla i lektorkou dalšího semináře 
nazvaného „Nové dotace v zemědělství od roku 2015“. 
 

Školení pro ekologické zemědělce    
k PORTÁLU FARMÁŘE NA 
INTERNETU – Seznámení s novým 
Portálem farmáře a jeho funkcemi – 
v souvislosti s novými dotacemi  
v zemědělství od roku 2015 
v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně.  
 
Termíny školení v roce 2015: 
17. dubna 2015 dopoledne 
17. dubna 2015 odpoledne  
  
 

Seminář: Potravinářská legislativa pro 
ekozemědělce a malé lokální producenty 
 
19. listopadu 2015 v Hostětíně  
 
Lektorkami semináře byly pracovnice Ministerstva 
zemědělství odboru potravinářského Mgr. Petra 
Čáslavková a Ing. Hana Bernreiterová. Akce se navíc  
zúčastnili i  zástupci Krajské veterinární správy SVS 
pro Zlínský kraj a zástupci Státní a zemědělské              
a potravinářské inspekce z Brna. Lektorky 
prezentovaly především změny v legislativě od 
loňského roku, kdy jsme uspořádali podobný seminář. 
Dále se věnovaly problematice prodeje ze dvora, 
hygienickým požadavkům HACCP a očekávaným 
změnám v potravinovém právu.  
O akci byl opět velký zájem, přišlo 23 účastníků - 
většinou ekozemědělců a výrobců biopotravin z našeho 
regionu, ale i dalších zájemců. 
 
 

Exkurze: Exkurze na ekofarmy a k bio 
výrobcům kolem Králického Sněžníku        
a  Orlických hor  
6. října - 8. října 2015    
 
K oblíbeným vzdělávacím akcím patří odborné 
motivační exkurze na ekofarmy a k výrobcům 
biopotravin do jiných regionů. Většinou jsou dvou až 
třídenní. Účastní se jich zpravidla majitelé i pracovníci 
a spolupracovníci ekofarem, výrobci biopotravin 
z našeho regionu, ale také třeba studenti a učitelé 
Střední školy zemědělské a přírodovědné z Rožnova 
pod Radhoštěm či poradci v EZ.                     
V uplynulých letech jsme zorganizovali exkurze 
například do Jihočeského kraje, na Vysočinu, do 
Královehradeckého a Středočeského kraje.  
V roce 2015 jsme zrealizovali třídenní exkurzi do 
oblasti kolem Králického Sněžníku a Orlických hor. 
Navštívili jsme spolu s ekologickými sedláky a dalšími 
účastníky z našeho regionu 7 velmi zajímavých farem a 
firem s pestrou bio produkcí. 
 
 
Seznam navštívených firem v rámci exkurze v roce 
2015: Levandulový statek Bezděkov a levandulová 
kavárna v Zábřehu na Moravě, PRO-BIO obchodní 
společnost Staré Město pod Sněžníkem, ekofarma 
rodiny Podzimkovy v Dolní Hedeči (Bio and Ceeport), 
ZEOS s.r.o. Prostřední Lipka, Ekofarma MP manželů 
Sokolových v Rampuši, Farma u řeky Orlice v Lípě 
nad Orlicí a také pěstitelka bio zeleniny Ing. Jitka 
Píchová. 
   

 
 
Dopravu nám opět zajistila CK Valaška.  
 
V rámci těchto cest mají účastníci možnost zároveň 
navazovat nové kontakty a spolupráci mezi sebou i 
dalšími navštívenými osobami a firmami. Věříme, že  
čerpají z exkurzí také inspiraci a motivaci pro svoji 
další činnost. Díky exkurzím jistě nejedna ekofarma 
z našeho regionu zahájila vlastní zpracování či zlepšila 
svoji zemědělskou či jinou doprovodnou aktivitu.    
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3.4.  OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ     
 
Pokračujeme kromě odborného vzdělávání i v pořádání 
akcí zaměřených na osvětu a vzdělávání veřejnosti 
v ekologickém zemědělství: Dnů otevřených dveří na 
ekofarmách, biojarmarků, prezentací ekozemědělství 
na různých regionálních akcích i akcích mimo region, 
minifestivalu ekologického zemědělství ve Zlíně nebo 
kurzů pečení z biopotravin. V roce 2015 jsme 
uspořádali také 5 prezentací na středních a základních 
školách Zlínského kraje.    
 
Co se týká propagace ekozemědělství, vydali jsme 
v roce 2015 novou brožuru určenou hlavně 
spotřebitelům „Kam pro bioprodukty a 
biopotraviny ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“. 
Představuje ekofarmy, výrobce i prodejce biopotravin 
zajímavé pro spotřebitele a také nabídku agroturistiky a 
seznam regionálních restaurací, které se snaží nějakým 
způsobem pracovat v menší či větší míře s ekologicky 
vyprodukovanými potravinami.  
V rámci našich projektů podpořených MZe a MŽP   
jsme v roce 2015 mohli vyrobit také celou řadu 
nových propagačních a prezentačních materiálů 
zaměřených na ekozemědělství i činnost naší 
organizace. Staré materiály už byly značně neaktuální 
a některé i poškozené. Nové postery, rolety i plachty se  
týkají našich jednotlivých akcí, činnosti naší 
organizace i některých principů a pravidel 
ekologického hospodaření. Grafické návrhy brožury i 
všech materiálů vytvořil Michal Stránský ze Starého 
Města. Moc se nám líbí a budou nám jistě dobře sloužit 
na různých akcích několik dalších let. Distribuci brožur 
pro spotřebitele zajišťujeme jednak v rámci našich akcí 
i díky spolupráci s dalšími firmami, školami a 
organizacemi. 
 
Níže uvedené osvětově vzdělávací a propagační akce 
jsme realizovali v rámci našich schválených projektů 
podpořených dotacemi z Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí. Všechny proběhly 
opět ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Na 
spolufinancování projektů a jednotlivých akcí se 
podílely i další subjekty a jednotlivci. 
 

Prezentace regionálního ekologického 
zemědělství a bioprodukce i naší 
organizace na mezinárodním festivalu Life 
Sciences Film Festival a na Street Food 
Festivalu. 
17. 10. 2015 Praha  
 
V roce 2014 jsme na festival LSFF (Festival 
dokumentárních filmů zemědělských a potravinářských 
věd a udržitelného rozvoje) zavítali do Prahy poprvé a 
v rámci naší několikaleté spolupráce s pořadateli 

festivalu (Harvest Films, z.s.) jsme zde uspořádali 
v roce 2014 i 2015 prezentaci našeho regionálního 
ekozemědělství a bioprodukce. V obou letech jsme 
přizvali k prezentaci i ekozemědělce a bio výrobce 
z regionu: zúčastnili se např. David Ryšavý z Komně 
nebo Vinařství Veverka z Čejkovic. Přivezli jsme však 
představit i řadu dalších výrobků od našich 
ekologických producentů Zlínského kraje                      
a Hodonínska.  
V roce 2015 byl v posledních dvou dnech festival 
LSFF zároveň propojen se Street Food Festivalem 
v okolí Národní technické knihovny a Kampusu 
v Dejvicích čímž se výrazně zvýšil i počet návštěvníků.  
 

 
 
Zajímavé festivalové filmy související s ekologickým 
hospodařením, produkcí bio potravin a udržitelným 
rozvojem pak velmi rádi promítáme na našich akcích a 
případně ve školách. Zveme pravidelně i kolegy 
z Harvest Films na některé naše akce. Pomáhají nám už 
druhým rokem i s pořádáním našeho minifestivalu 
ekozemědělství ve Zlíně. Pořádáme tak malé Ozvěny 
festivalu LSFF několikrát do roka v našem regionu. 
Díky tomu se mohou některé exkluzivní a velmi 
zajímavé dokumenty dostat z Prahy i na Moravu. 
Autorská práva některých snímků totiž často 
neumožňují jiné promítání než v souvislosti 
s festivalem LSFF případně jeho ozvěnami. 
  
 

Seminář pro veřejnost v rámci jubilejního 
40. ročníku mezinárodního ekologického 
festivalu TSTTT 
„Aktuality a zajímavosti z ekologického 
zemědělství“ 
13. června 2015 v Uherském Hradišti   
 
 
 
Tuto osvětově vzdělávací akci k ekozemědělství pro 
širokou veřejnost pořádáme v rámci ekofestivalu 
TSTTT (Týká Se To Také Tebe) už od devadesátých 
let. Představujeme každoročně ekologické zemědělce, 
výrobce a prodejce biopotravin i zajímavé projekty a 
dokumentární filmy se zaměřením na ekologické 
zemědělství a biopotraviny. Oblíbenou součástí jsou                      
i ochutnávky. Dříve festival probíhal v listopadu, 
v posledních letech jej pořadatelé přesunuli na červen. 
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V roce 2015 se na akci prezentovala např. Ekofarma 
Zdeňka Miklase z Poteče, Ing. Radomil Hradil 
představil ve své přednášce „Úrodnost půdy a její 
život“ i novou publikaci  „Půda – zdravá, živá, 
úrodná“.  
Promítli jsme německý dokument „Farmář a jeho 
žížaly“ z Life Sciences Film Festival. Prezentovali 
jsme tradičně i základy a pravidla ekologického 
zemědělství a regionální projekty pro rok 2015.  
Nechyběly opět samozřejmě oblíbené ochutnávky 
biopotravin a jídel z nich připravených.  
 
 

13. BĚLOKARPATSKÝ DOŽÍNKOVÝ 
BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 22. srpna 2015  
 
Další ročník Bělokarpatského biojarmarku jsme opět 
zorganizovali v rámci známého folklórního festivalu- 
tentokrát i s evropským přídavkem - Euro Ozvěny 
Horňácka. Festival se koná vždy na konci srpna ve 
Velké nad Veličkou. Akci navštíví každoročně kolem 
2000 účastníků. Na stáncích se prezentují ekofarmy, 
výrobci biopotravin, prodejci i spřátelené neziskové 
organizace. Probíhají ochutnávky bioproduktů, exkurze 
a dle finančních možností další doprovodné aktivity. 
Doplňující akcí Ozvěn je i jarmak lidových výrobků. 
 
 

 
 
 
V roce 2015 se prezentovaly na biojarmarku tyto 
firmy: Sonnentor s.r.o. Čejkovice, Moštárna Hostětín 
s.r.o., Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a 
Centrum Veronica z Hostětína, Horňácká farma s.r.o. z 
Hrubé Vrbky, Víno z Horňácka rodiny Kadubcovy z 
Lipova, Řeznictví U Kusáků z Ostrožské Nové Vsi, 
Heliavita s.r.o. z Nětčic, Prodejna zdravé výživy 
Jaroslava Strnada ze Starého Města, ZS Pitín, a.s. a 
Kvatro-ekostatek spol. s r.o. z Velké nad Veličkou. 
Prezentovalo se samozřejmě i naše středisko a 
spřátelené Vzdělávací a informační středisko Bílé 
Karpaty z Veselí nad Moravou. Poslední uvedená 
organizace zorganizovala v rámci biojarmarku i 
otevřené dny na louce a exkurzi do Národní přírodní 
rezervace a místního genofondového sadu Zahrady pod 
Hájem.   
 

 
Středisko pokračovalo také v pořádání dalších 
osvětových akcí pro veřejnost  - Dnů otevřených dveří 
na ekofarmách a u výrobců biopotravin, které se těší 
stále větší oblibě veřejnosti. Proběhly 4 akce. Za 
pěkného počasí není výjimkou průměrná návštěvnost 
přes 200 – 300 osob. Někdy i více. Celkový počet 
návštěvníků dnů otevřených dveří na našich 
ekofarmách a u bio výrobců v roce 2015 odhadujeme 
na 1260 osob.  
 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                     
NA EKOLOGICKÝCH FARMÁCH           
S PROGRAMEM 
 
1) ČEŠKŮV MLÝN společnosti PRO-BIO 
obchod. spol. s r.o. 
 v Jarcové 12. září 2015 
 
2) BIOFARMA JURÉ  
v Lužkovicích 10. října 2015 
 
3) EKOFARMA Ing. Pavla Šeligy ve 
Vlachovicích-Vrběticích 30. října 2015 
 
4) KOZOJEDSKÝ DVŮR 
v Nítkovicích 26.12.2015 
 
Program každé akce je specifický s ohledem na 
možnosti a produkci daného hospodářství. Nechybí 
exkurze, ochutnávky, představení základů 
ekologického zemědělství, ukázky zemědělských prací 
či zpracování, programy pro děti či živá hudba. 
S programem pro děti na ekofarmácha u výrobců 
biopotravin pomáhají příležitostně i další organizace. 
Například pracovníci Lísky, z.s. Vsetín se s 
výukovým programem „Odkud se bere jídlo“ zúčastnili 
akce v Jarcové 12.9. 
 
 
Všechny Dny otevřených dveří jsme opět pořádali 
společně s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Akci ve 
Vrběticích spolupořádá pravidelně i Svaz chovatelů 
ovcí a koz, její součástí bývá zároveň i trh plemenných 
beránků Romney Marsh. 
 

Kurzy pečení s Marií Pechovou:  
- Pečení kváskového chleba z bio mouky   
- Slané kváskování z bio mouky  
7. listopadu 2015 v Hostětíně  
 
Uspořádali jsme již v uplynulých letech několik 
zajímavých kurzů vaření a pečení z biopotravin pro 
veřeje. Někdy zveme šéfkuchaře různých restaurací, 
oblíbenými se staly i kurzy pečení kváskového chleba 
s paní Mgr. Marií Pechovou z Valašských Klobouk.  
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V roce 2014 jsme nemohli uspokojit všechny zájemce 
o kurz kváskového pečení, proto jsme uspořádali další 
v roce 2015.  Oba kurzy proběhly opět v pronajatých 
prostorách Centra Veronica v Hostětíně. Dopoledne se 
pekl chleba, odpoledne pak pokračovalo slané 
kváskovaní.   
 
Na dopolední kurz přišlo 27 účastníků, na odpolední 
19. 
 

2. ročník MINIFESTIVALU „Ekologické 
zemědělství v obrazech, slovech a chutích“ 
28. listopadu 2015 ve Zlíně, Klub Alternativa 
 
V roce 2015 se konal již druhý ročník našeho 
minifestivalu ekologického zemědělství ve Zlíně. 
Připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci s PRO-BIO 
RC Bílé Karpaty a Harvest Films z.s. z Turska další 
osvětově vzdělávací akci s přednáškami, promítáním 
filmů a ochutnávkami biopotravin. Opět se konala v 
příjemných prostorách Alternativy-kulturního institutu 
Zlín. Je určena široké i odborné veřejnosti. 
 

 
 
Na festivalu se prezentovali zkušení dlouholetí 
ekozemědělci a bio výrobci z regionu i ti přespolní – 
Biozelenina Velehrad, Víno z Horňácka, Levandulový 
statek a levandulová kavárna z Bezděkova a Zábřehu 
n.M., nová sušírna ovoce a bylin Sv. Františka 
z Vlachovic manželů Fryzelkových, Ekofarma Lípa u 
Zlína, Farma Kudlov, Ekosady Marden a jejich nová 
zpracovna ovoce Veselý grunt. 15. výročí oslavila na 
minifestivalu i Moštárna Hostětín a naše IS Kopanice 
zde oslavilo 20. výročí. V ochutnávkách a krátkých 
prezentacích se představilo ještě několik dalších 
producentů: např. PRO-BIO obchodní společnost s r.o. 
Staré Město, JAVORNÍK-CZ s.r.o. ze Štítné nad Vláří, 
Ekosady Komňa a soutěž Biopotravina roku 
prezentoval ve Zlíně PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců Šumperk.  
 

 
Foto: Ján Zahornacký 

Ing. Petr Alexander z Harvest Films z.s. z Turska 
přivezl opět dva zajímavé dokumenty z mezinárodního 
festivalu Life Sciences Film Festival, které ve Zlíně 
promítl v rámci festivalových ozvěn. Australský film 
Polyfaces režírovaný Lisou Heenan a Isaebellou 
Doherty měl letos na festivalu LSFF v Praze dokonce 
premiéru. Jako úvodní film vhodný k představení 
principů ekozemědělství často a rádi promítáme 
německý film režiséra Bertrama Verhaaga „Farmář, 
který slyší trávu růst“, který velmi hezky představuje 
některé principy ekologického hospodaření. Promítli 
jsme jej i ve Zlíně.  
K občerstvení účastníků nechyběly samozřejmě bohaté 
ochutnávky biopotravin a jídel z nich připravených. 
 
Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství.  
V roce 2016 se bude konat třetí ročník.  
 
 

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

PREZENTACE REGIONU 
 
Propagace Kopanic a Bílých Karpat probíhá nadále 
následujícími způsoby: 

- Na různých akcích, slavnostech, veletrzích, 
jarmarcích. 

- Průběžně celoročně na webových stránkách 
www.iskopanice.cz.  

- Na Facebooku, kde rovněž propagujeme jak 
region, tak i činnost naší organizace a 
ekozemědělství.  

- 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 2015 na následujících 
akcích: 
 
KRAJSKÝ VELETRH NA PODPORU 
EVVO VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Hrad Malenovice, 5. června 2015 
 
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 
Uherský Brod 14. června 2015  
 



 9

BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 22. srpna 2015 
 
JABLEČNÁ SLAVNOST – SPOJENO 
S BIOJARMARKEM  
Hostětín 20. září 2015 
 
V. LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 
Praha 17. října 2015 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
SŠZePř v Rožnově pod Radhoštěm 20. 
listopadu 2015 
 
AKCE: SETKÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ, 
UŽIVATELŮ A VLASTNÍKŮ 
POZEMKŮ S PRACOVNÍKY SPRÁVY 
CHKO BÍLÉ KARPATY, MZE, ÚZEI 
Vápenky 9. prosince 2015   
 
KRAJSKÁ KONFERENCE O EVVO   
VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Zlín, 12. listopadu 2015 
 
EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta) 
 

 
Prezentace probíhají většinou na samostatném stánku 
nebo na samostatném prezentačním místě. Zajišťují je 
naši stálí pracovníci, případně naši spolupracovníci na 
dohodu o provedené práci.  
Krajský veletrh a konferenci pořádá tradičně Líska, z.s. 
Vsetín s partnery.  
 

** 
O naší činnosti a našich projektech připravujeme a 
publikujeme tiskové zprávy, které rozesíláme i médiím. 
Tímto způsobem rovněž prezentujeme a propagujeme 
naši činnost, Moravské Kopanice i ekologické 
zemědělství. 
 
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 
Pokračujeme v přípravě publikace o krojích a 
výšivkách Kopanic. Spoluřešiteli jsou paní Eliška 
Křižková starší ze Starého Hrozenkova, Marcela 
Trtková a Eliška Křižková ml. Je připraven vzorník i 
velká část textů, začínají se vybírat a upravovat 
fotografie.  
Stále se nám nepodařilo získat na knihu žádnou dotaci, 
snad se nám ji však podaří vydat za přispění obcí a 
drobných dárců. 
 

*** 
 

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  
OBYVATELŮM A PROJEKTY 
ZAMĚŘENÉ 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, novou regionální tržnici 
ekologické produkce i malý zpravodaj o dění na 
Kopanicích a další informace. Od roku 2014 máme 
webové stránky v nové podobě díky společnosti 
Simpless Digital Agency s.r.o. a podpoře Ministerstva 
zemědělství.  
 
Funguje i profil organizace na Facebooku, kde rovněž 
publikujeme různé informace o regionu, ekologickém 
zemědělství i o činnosti naší organizace. Získáváme tak 
i další příznivce a potenciální klienty či dárce, pomocí 
webu a Facebooku rozšiřujeme i 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. 
 
 
Infocentrum navštívilo v roce 2015 kolem 1500 osob. 
Z toho větší část návštěv tvoří turisté a návštěvníci 
regionu a zbytek místní obyvatelé z Kopanic.  
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NAUČNÁ STEZKA OKOLO 
HROZENKA 
 
Ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním 
střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou a 
konzultantem interpretace místního dědictví 
Ladislavem Ptáčkem jsme v roce 2015 vytvořili 8 
zbrusu nových panelů naučné stezky Okolo Hrozenka. 
Panely stezky jsme pojali tak, aby kolemjdoucí zaujaly 
a představily Kopanice v minulosti i současnosti, a také  
zdejší obyvatele.  Objevuje se na nich zdejší kopanické 
nářečí i historické fotografie. Pomyslným průvodcem 
stezkou je „strýko Marcin“ vyobrazený v tradičním 
kroji. Trasa stezky byla zkrácena na 14,5 km a vede již 
pouze ze Starého Hrozenkova na Vyškovec a pak přes 
Vápenice zpět do Hrozenkova. 
 
 

 
 
 
ŠKOLENÍ PRŮVODCŮ 
BÍLÝCH KARPAT 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.  
z Veselí nad Moravou zahájilo v roce 2012 projekt 
vzdělávání průvodců v Bílých Karpatech. Projekt 
pokračoval i letech 2013-2015. Kurzů a  
nepravidelných školení pořádaných pro průvodce 
z regionu se za naši organizaci účastnila Renata 
Vaculíková. Oba kurzy byly ukončeny zkouškami. 
Účastníci obdrželi v březnu 2015 již druhý certifikát 
k poskytování průvodcovských služeb v Bílých 
Karpatech.  
 

*** 
 

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

3.7. DALŠÍ ZAKÁZKY A DROBNÉ 
PROJEKTY V ROCE 2015 
 
STÁŽE VE FIRMÁCH 
 
Do celorepublikového projektu Stáže ve firmách – 
vzdělávání praxí www.stazevefirmach.cz jsme se 
zapojili už v roce 2013. Nositelem projektu byl Fond 
dalšího vzdělávání (FDV) z Prahy, příspěvková 
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001. 
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí byl z 85% 
spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) 
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) a z 15% ze státního 
rozpočtu České republiky.   
Tento projekt v roce 2014 končil, navázal na něj 
však  závěru roku projekt Stáže ve firmách- vzdělávání 
praxí 2  reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001. V návazném 
projektu jsme nabídli stáž na pozici pracovník 
turistického informačního centra.  Stáž u nás 
absolvovala v měsících duben až červen 2015 Ing. 
Šárka Zapletalová ze Starého Hrozenkova v rozsahu 
160 hodin. 
 

 
*** 

 
 

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 a publikace: 
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 

 
Další služby spíše příležitostně. 
 
 



 11

3.9. DALŠÍ PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2015 
 
Pro rok 2015 jsme podali ještě několik dalších žádostí 
o granty a dotace. Kromě dotací schválených na 
projekty ekologického zemědělství (MŽP a MZe) jsme 
měli schválenu ještě dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj na udržitelný cestovní ruch v Bílých Karpatech. 
Kvůli vysokému povinnému spolufinancování (49%), 
které je pro neziskovou organizaci nemožné zajistit, 
však jsme byli nuceni dotaci vrátit a tento projekt nebyl 
realizován.  
Některé další aktivity jsme realizovali pouze na 
základě objednávek. 
V roce 2015 jsme také připravovali několik projektů 
pro rok 2016 (MŽP, MZe). S oběma projekty jsme 
uspěli. 
 

3.10. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 
 

NEZISKOVKY  
Středisko je už řadu let členem 4 spolků a organizací: 
 
 

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

 Tradice Bílých Karpat, z.s. 
se sídlem v Hostětíně www.tradicebk.cz 

 Líska, z.s. Vsetín  
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 Tradice 
Bílých Karpat, z.s. a  dále členkou revizní komise 
Lísky, z.s. se sídlem ve Vsetíně. Účastní se v průběhu 
roku jednání uvedených společností i valných hromad 
nebo členských schůzí či dalších akcí.  
 
 
V rámci členství ve výše uvedených organizacích 
můžeme spolupracovat s řadou organizací a dalších 
subjektů – s 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. Dle svých možností si vzájemně 
pomáháme.  
 

ŠKOLY 
 
1) PREZENTACE EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH        
A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V REGIONU 
 
Od října do prosince jsme v roce 2015 uspořádali 
celkem 5 větších prezentací na základních a 
středních školách o ekologickém zemědělství              
i s přednáškami a promítáním dokumentárních 
filmů o ekologickém zemědělství. Na zajištění 
prezentací spolupracovali také Ing. Milan Drgáč 
z PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Ing. Vilma Hladíková 
z Rožnova p.R.  
 
Navštívili jsme: 
1) Střední odbornou školu a Gymnázium ve Starém 
Městě 13. 10. 2015 
2) Střední školu zemědělskou a přírodovědnou 
v Rožnově pod Radhoštěm 20. 11. 2015 
3) Základní školu Pod Skalkou v Rožnově pod 
Radhoštěm 14. 12. 2015 
4) Střední školu informatiky, elektrotechniky a 
řemesel v Rožnově pod Radhoštěm 14. 12. 2015 
5) Základní školu  Starý Hrozenkov 15. 12. 2015    
 

 
 
Rožnovská škola spolupracuje dlouhodobě s naší 
organizací na různých aktivitách zaměřených na 
ekologické zemědělství. Žáci i učitelé se účastní 
různých našich osvětových a vzdělávacích akcí, 
odborných exkurzí. Škola nás příležitostně zapojuje i 
do svých projektů. V listopadu 2015 jsme také 
zajišťovali kromě přednášky i prezentaci 
ekozemědělství po celý den v rámci dne otevřených 
dveří na škole.  
 
Další dlouhodobá spolupráce je také s SOŠG Staré 
Město nebo ZŠ Starý Hrozenkov či SOŠ Luhačovice. 
 
 
2) „TAJEMSTVÍ LOUKY“ TERÉNNÍ 
VYUKOVÝ PROGRAM PRO ZŠ STARÝ 
HROZENKOV 
 
22. října 2015 jsme díky podpoře - dotaci Zlínského 
kraje mohli zorganizovat společně s kamarády             
ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty 
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z Veselí nad Moravou velkou celodenní akci téměř 
pro celou Základní školu Starý Hrozenkov nazvanou 
„Tajemství louky“. Šlo o terénní výukový program, 
kdy byly děti rozděleny podle tříd do skupin a na 4 
kilometrové trase mezi Starým Hrozenkovem a 
Vápenicemi na několika stanovištích získávaly 
informace, plnily úkoly, hrály si i pracovaly.  
 

 
 
 
Mohly se seznámit jak s živočichy, tak i s rostlinami 
zdejších luk i přilehlých biotopů, získaly poznatky o 
tom, co louka potřebuje, co na ní najdete, co nabízí… 
Také informace o ochraně a praktické dovednosti 
týkající se údržby luk. Děti i kosily, hrabaly, sekaly 
srpem. Šlo jim to výborně. Akce se zúčastnilo celkem 
91 dětí z 2. - 9. třídy i se svými učiteli. Při zajištění 
jednoho stanoviště nám velmi ochotně a zdatně 
pomáhal i Mgr. Josef Bartoš – učitel školy a zároveň 
člen správní rady střediska. Program byl velmi dobře 
hodnocen dětmi i dospělými.  
 

 
 

 
 
27. dubna jsme přivítali na středisku také skupinu 
studentů a pedagogů z České zemědělské univerzity, 
oboru agrolesnictví. Představili jsme jim činnost naší 
organizace i ekologické zemědělské aktivity v regionu  
 

Pro Základní školu Starý Hrozenkov zajišťujeme už 
třetí rokem i bezplatné focení prvňáčků. Fotíme také 
čtenáře v knihovně ve Starém Hrozenkově při pasování 
nových čtenářů. 
   
 

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. 
 
Kromě účasti na jednáních a akcích organizací, jejichž 
jsme členem, jsme se v roce 2015 účastnili například 
také regionálního setkání středisek EVVO pořádaného 
ve Veselí nad Moravou 5. března 2015. 
 
 

 3.12. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ STŘEDISKA 
 
Snažíme se stále zvyšovat průběžně kvalifikaci              
i znalosti a dovednosti našich pracovníků, abychom 
mohli 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. 
 
Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí:  
 24. února 2015 ve Zlíně – účast na semináři 

Účetní závěrka, daňové přiznání v NNO (účast 
Gabrhelová L.)   

 12. února 2015 v Brně - účast na semináři 
Potravinářské komory „Zvýšení produkce a 
rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém 
programovacím období“ (účast Vaculíková) 

 1. dubna 2015 v Olomouci – účast na povnném 
školení pro mentory v rámci projektu „Stáže ve 
firmách – vzdělávání praxí 2“ (účast Vaculíková) 

 21. dubna 2015 exkurze pro pracovníky 
informačních center po Uherskobrodsku (účast 
Vaculíková, Zapletalová Š.) 

 29. dubna 2015- setkání Informačních center 
Regionu Slovácko a Zlínského kraje ve Zlíně ( 
účast Vaculíková, Zapletalová Š.)  

 5. června 2015 na hradě v Malenovicích - účast na 
XII. Krajském veletrhu EVVO ve Zlínském kraji 
(účast Gabrhelová H., Vaculíková) 

 25.června 2015 v Praze – účast na semináři 
Financování aktivit NNO (účast Vaculíková)  

 12. listopadu 2015 ve Zlíně – účast na XV. 
krajské konferenci o EVVO ve Zlínském kraji 
(účast Vaculíková) 

 9. prosince 2015 ve Vápenkách – setkání 
zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků 
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s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty a 
pracovníky MZe a ÚZEI (účast Vaculíková)  

 Účast na školeních a setkáních pro průvodce 
Bílých Karpat, které pořádalo Vzdělávací a 
informační středisko Bílé Karpaty o.p.s. z Veselí 
nad Moravou. 2. kurz ukončen zkouškou na jaře 
2015 (účast Vaculíková). 

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 2015 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den otevřených dveří Biofarma Juré 
 
 
 

 
Den otevřených dveří Ekofarma Vrbětice 
 
 
 
 

 
Biojarmark Velká nad Veličkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 4. FINANČNÍ ČÁST 
 

4.1. ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA 2015 
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4.2. PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 2015 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace:  1 150 922,11 Kč 

Náklady hlavní činnost: 1 061 069 Kč 
Náklady na správu o.p.s.:    16 479,02 Kč 
Náklady doplňková činnost: 73 374,09 Kč 

 
Celkové výnosy organizace:  1 159 109, 02 Kč 

Výnosy hlavní činnost: 1 061 069 Kč  
Výnosy na správu o.p.s.:    16 479,02 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 81 561 Kč 
 

Výsledek: + 8 186,91 Kč 
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Přehled nákladů a výnosů po zakázkách (zakázky jsou zvýrazněny) 
  

Osvobozeno Osvobozeno  

Správa o.p.s. Hlavní činnost 

Hospodářská (doplňková) 

činnost  

Druh Náklady Výnosy

      Rozdíl Druh (zakázka) Náklady Výnosy Rozdíl Náklady Výnosy Rozdíl 

Úroky 33,70 33,70                 

Obce 16 400 16 400 0         73 374,09 81 561,00 8186,91
 Dary 
FO  45,32  45,32 0               

0 

Projekt MZe –na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 57/2015         

    Dotace MZe 436 100 536 100     

    
Spolufinancování 
dary FO a PO, obce 132 850 132 850     

       
Přímé výnosy 
projektu 54 050 54 050     

        

Projekt MZe –na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 57/2015 623 000 623 000 0       

                      

  

Projekt MŽP – na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 
25/32/15         

    Dotace MŽP 200 000 200 000     

    

Spolufinancování – 
dary FO a PO, 
převod zisku z r. 
2014 38 085 38 085     

       
Přímé výnosy 
projektu 81 915 81 915     

        

Projekt MŽP – na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 
25/32/15 320 000 320 000  0       

                    

        

Dotace Zlínského 
kraje na terénní 
ekol. výukový 
program pro ZŠ  33 000 33 000         

        
Dotace Zlínského 
kraje  33 000 33 000 0       

                    

  

Zakázka Stáže ve 
firmách 2– 
pracovník TIC 26 063 26 063         

       Dar FO 20 20     

        Stáže ve firmách 26 083 26 083 0       

                    

        

Vzdělávání 
v ekozemědělství - 
vložné 42 534 42 534         

        Vzdělávání  v EZ 42 534 42 534  0       
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Zakázka VIS BK – 
naučná stezka Okolo 
Hrozenka 15 000 15 000         

        
Zakázka naučná 
stezka 15 000 15 000 0       

                    

        

Dar na poplatky 
web Ženského sboru 
Čečera 1 452 1 452 0       

        
Webhosting, 
doména  Čečera 1 452 1 452 0       

CELKEM 16 479,02 16 479,02               

     0 CELKEM HČ 1 061 069 1 061 069 73 374,09 81 561 8186,91

                      

        

CELKEM 
VŠECHNY 
ČINNOSTI  1 150 922, 11 1 159109,02 8186,91       

                      

        
Z TOHO 
ZÁKLAD DANĚ 

  
Uplatňujeme institut snížení daně pro 
NNO. 
      0

           
Zkratky: VIS BK – Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.; hlavní činnost, NNO – nestátní neziskové 
organizace, FO a PO – fyzické osoby a právnické osoby;  MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Ministerstvo životního 
prostředí; TIC – Turistické informační centrum. 
 
 

Příloha účetní závěrky za rok 2015 
                                    
1) Název účetní jednotky: Informační 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 
3) Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2015  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 
 
4)  Statutární zástupce: Mgr. Renata Vaculíková, ředitelka  
 
5) Správní a dozorčí rada: 
Předseda správní rady: Gabrhel Jan, Starý Hrozenkov 
Člen správní rady: Ing. Jiří Urban, Šumperk 
Člen správní rady: Mgr. Bartoš Josef, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice 
Člen: Ing. Renata Baslerová, Bušín 
Člen: Josef Machala, Starý Hrozenkov 
 
6) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost nemá k 31. 12. 2015 pohledávky.  
 
7) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2015 
v nulové hodnotě 
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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 
18.500,-Kč, v tomto roce přibyl dar v hodnotě 2000,-Kč od paní Jurigová. Tyto prostředky budeme čerpat, jakmile se 
nám podaří zajistit dostatek zdrojů na vydání publikace. 
 
9)  Výdaje příštích období 
V lednu 2016 jsme obdrželi 2 faktury za telefon a internet, které nákladově patří do roku 2015 
Live Telecom 346,- Kč a  O2 1076,44 Kč. Celkem Kč 1422,44.  
 
Předložené účetní výkazy: 

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

 
K 31. 12. 2015 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. 2015 nenastává žádná skutečnost omezující nebo 
zabraňující pokračovat v této činnosti. 
 
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou neměnné a navazují na účetnictví uplynulého 
účetního období. 
 
10) Majetek 
 
V současné době společnost nemá HIM, pouze drobný majetek, který je každoročně inventarizován.  
 
11) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
 
V roce 2015 jsme splatili bezúročnou půjčku Svazu PRO-BIO ve výši 140.000,- Kč. V současné době IS pro rozvoj 
Moravských Kopanic, o.p.s. půjčky nemá. 
 
12) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2015:   
 
V roce 2015 realizovala společnost dva projekty se zaměřením na ekologické zemědělství, které byly podpořeny 
státními dotacemi. 

1) Pro projekt „Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené na ekologické zemědělství a 
bioprodukci ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“ poskytlo Ministerstvo zemědělství rozhodnutím č. 
57/2015 dotaci ve výši 436.100,- Kč. Celkové náklady projektu činily 623.000,- Kč. 

2) Pro projekt „Prezentujeme už 20 let ekologické zemědělství a biopotraviny i nové vědecké poznatky“ 
poskytlo dotaci Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím č. 25/32/15. Dotace činila 200.000,- Kč. Celkové 
nálady projektu dosáhly 320.000,- Kč.  

  
Oba projekty byly realizovány od 1.1.2015 do 31. 12. 2015 ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, 
regionálním centrem Bílé Karpaty. Tato organizace se podílela výraznou měrou i na spolufinancování obou projektů. 
V rámci těchto projektů byla zrealizována celá řada vzdělávacích, osvětových, informačních a propagačních aktivit. Do 
projektů a dílčích aktivit se zapojili i další partneři. Další spolufinancování bylo doloženo z darů FO a PO a z přímých 
tržeb projektu (např. vložného na akce aj.) a také ze zisku z doplňkové činnosti z předchozích let. 
 
Společnost získala v roce 2015 také dotaci Zlínského kraje v částce 33.000,- Kč na realizaci terénního ekologického 
výukového programu. Ten byl zorganizován v říjnu pro ZŠ Starý Hrozenkov ve spolupráci s Vzdělávacím a 
informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou. 
 
Dary v roce 2015 poskytly organizaci FO a PO v celkové výši 140.652,- Kč: 
PRO-BIO RC Bílé Karpaty 80.000,- Kč; MUDr. Marcela Honová 15.000,- Kč, Ing. Vilma Hladíková 8.200 Kč, Marie 
Petrů, DiS. 6.600 Kč, Lenka Vránová 6.000,- Kč, Michal Stránský 5.000 Kč, Václav Skřeček 4.000,- Kč, Ing. Jiří 
Gabrhel MBA 3.100,- Kč, Bc. Jan Císař 3.000,- Kč, ZEOS, s.r.o. 2.000,- Kč; Ing. Vladimír Sluštík 2.000,- Kč; Miroslav 
Kafka 2.000,-; Ing. Šárka Zapletalová 1.300,- Kč; Mgr. Libuše Čermáková 1000,- Kč; Ing. Vaculíková Jitka 1452,- Kč. 
Většina darů byla využita na spolufinancování projektů. 
 
Další dar FO a PO byl převeden k financování hlavní činnosti do dalších let (na publikaci o výšivkách). Dar Hana 
Jurigová 2.000,- Kč. 
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Dotace (příspěvky) obcí Kopanic v celkové výši 25.000,- Kč: 20.000,- Kč Starý Hrozenkov, 3.000,- Kč Vápenice, 
1.000,- Kč Vyškovec, 1.000,- Kč Lopeník.  
 
Další činnosti organizace byly financovány zejména ze získaných zakázek – tržeb. Např. v rámci programu Stáže ve 
firmách aj. Viz příloha Přehled nákladů a výnosů po zakázkách. 
. 
A. Komentář k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát – HLAVNÍ ČINNOST: 
 
Osobní náklady – mzdové náklady jednoho stálého zaměstnance + náklady na pracovníky (Dohody o provedení práce) 
 
Spotřebované nákupy celkem -  významnou položku tvoří nové vybavení (notebook). Další náklady: nákup 
biopotravin pro ochutnávky na různých akcích, nákup kancelářských potřeb a jiného drobného spotřebního materiálu, 
materiál pro výukový program v ZŠ, prezentační altán, reproduktory, publikace aj.  
 
Služby celkem  
Cestovné -  je uvedeno cestovné v rámci hlavní činnosti a doplňkové činnosti – tj. cestovné pracovníků organizace 
spojené se školeními a různými akcemi a projekty neziskové organizace a dále pak cestovné zaměstnanců na dohody o 
provedení práce spojené s projekty. 
  
Ostatní služby – část tvoří náklady na lektorné, poradenství a pomoc při zajištění prezentací ekologického zemědělství, 
náklady na dny otevřených dveří na ekofarmách a další prezentace ekofarem a výrobců biopotravin, dále pak náklady 
na grafické práce a tisk propagačních materiálů ekozemědělství, náklady na telefony, internet, nájem prostor při akcích, 
náklady na propagaci a přípravu akcí, pojištění majetku a odpovědnosti, nájem kanceláře, náklady na aktualizace 
účetního programu Pohoda, poplatky za úpravy a správu webu, poštovné, doprava, ubytování a strava účastníků exkurzí 
a dalších akcí, poplatky za exkurze na ekofarmách aj. 
 
Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance a zákonné pojištění zaměstnanců. 
 
Tržby z prodeje služeb -  poplatky za úhradu vložného a další služby související se vzdělávacími akcemi, prezentace, 
tržby za realizaci stáže ve firmě,  aj. 
 
Silniční daň pro úhradu silniční daně je výhodnější denní sazba. V roce 2015 činila tato daň celkem 1575,- Kč. 
 
B. Komentář k jednotlivým položkám k výkazu zisku a ztrát – DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
 
Prodané zboží – jedná se o nákup knih, pohlednic, map, turistických známek, vizitek a magnetek a dalšího zboží 
Osobní náklady  -  část mzdových nákladů na kopírování a jiné doplňkové služby  
Tržby za vlastní výkony a zboží administrativní práce - kopírování, tisk, faxování, poplatky za internet, prodej zboží  
 
Za rok 2015 dosáhla společnost:  

 v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
 ve správě o.p.s. také nulového hospodářského výsledku 
 v doplňkové činnosti výsledku  - zisk + 8.186,91 Kč.  

 
 
Ve Starém Hrozenkově dne 23. 3. 2016 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 

 
 
 
 

4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
V účetní závěrce r. 2015 nemá naše organizace vedené žádné účty týkající se fondů. 
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4. 4. INFORMACE O STAVU MAJETKU A ZÁVAZKŮ K ROZVAHOVÉMU 
DNI A JEJICH STRUKTUŘE 
 

Stav majetku a závazků k 31.12. 2015 

  
MAJETEK 

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 27 128,00

Pokladna (211000) 5 398,00

Běžný účet (221200) 8 404,25

Běžný účet (dříve pro Blokový grant) 221100 68,65

Přeplatek na silniční dani (315999) 175,00

Ostatní přímé daně (342) přeplatek 973,00

Ostatní přímé daně (342100) přeplatek daně srážkové 4 293,00

Majetek celkem 46 439,90

ZÁVAZKY 

Nerozdělený zisk, ztráta z minulých let (932)           14620,55

Hospodářský výsledek za rok 2015          8 186,91 

Ostatní závazky (325) Kooperativa-zákonné pojištění          1 710,00 

Výdaje příštích období (383)           1 422,44

Výnosy příštích období (384)         20 500,00

Závazky celkem 46 439,90

 
 

     
    

    

    

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

Za významnou finanční podporu, granty, 
dotace, zajímavé zakázky a dary v roce 2015 
 děkujeme zejména:   
 
 
Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, 
Zlínskému kraji, 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, Obcím Moravských Kopanic (Starý 
Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, Lopeník); Vladimíru 
Sluštíkovi z Kašavy, Libuši Čermákové z Brna, Haně 
Jurigové z Vápenic, Marcele Honové z Uherského Brodu, 
Vilmě Hladíkové z Rožnova pod Radhoštěm, Marii Petrů 
z Veselí nad Moravou, Michalu Stránskému ze Starého 
Města, Václavu Skřečkovi, Lence Vránové z Lužkovic, Šárce 
Zapletalové ze Starého Hrozenkova, společnosti ZEOS s.r.o. 
Prostřední Lipka, Janu Císaři, Jiřímu Gabrhelovi z Uherského 
Brodu.  
  
 
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 
2015 děkujeme:  
 

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 Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu 

ekologických zemědělců v Šumperku 
o Členům a pracovníkům Lísky, z.s. ze Vsetína  
o Pracovníkům VIS Bílé Karpaty, o.p.s.  z             

Veselí nad Moravou 
o Pracovníkům Klubu kultury z Uherského Hradiště 
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Fondu dalšího vzdělávání z Prahy 
o Členům Tradice Bílých Karpat, z.s.  
o Pracovníkům Moštárny Hostětín s.r.o. 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně  
o Pracovníkům PV- AGRI, s.r.o. ze Soběslavic 
o Haně Jurigové z Vápenic 
o Haně Gabrhelové ze Zlína  
o Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu  
o Milanu Drgáčovi z Bojkovic  
o Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova 
o Šárce Zapletalové ze Starého Hrozenkova 
o Michalovi Stránskému ze Starého Města  
o Alešovi Baránkovi z Prakšic 
o Elišce Křižkové st. a Elišce Křižkové ml. ze 

Starého Hrozenkova 
o Členkám Ženského sboru Čečera ze Starého 

Hrozenkova 
o Martinu Jemelkovi ze Simpless Digital Agency 

s.r.o. ze Zlína 
o Marii Gazdové Kročilové ze Štěchovic 
o Václavům Jurigovým st. a ml. z Vápenic 
o Marcele Surové ze Starého Hrozenkova  
o Bohumilu Kusákovi z Řeznictví U Kusáků 

z Ostrožské Nové Vsi 
o Pekárně Vaverka z Kunovic 
o Pracovníkům a studentům SŠZePř Rožnov pod 

Radhoštěm  

o Štřední odborné škole v Luhačovicích 
o SOŠG Staré Město 
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou a 

pořadatelům festivalu Ozvěny Horňácka 
o Janu Vondrovi z Brna 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
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 rodině 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Vilmě Hladíkové Z Rožnova p. Radhoštěm 
o Ekofarmám, které se zapojily do realizace Dnů 

otevřených dveří: Kozojedskému dvoru s.r.o. 
Nítkovice, Pavlu Šeligovi z Vlachovic, Biofarmě 
Juré z Lužkovic,  PRO-BIO obchod. spol.  St. 
Město a pracovníkům Češkova mlýna v Jarcové 
a jejich kamarádům, spolupracovníkům a 
muzikantům 

o Ladislavu Ptáčkovi z Grymova 
o Marii Pechové z Valašských Klobouk 
o Evě Mackové z Vápenic 
o Václavu Borákovi z Bystřice pod Lopeníkem 
o CK Valaška z Valašského Meziříčí 
o Jindřichu Fialkovi, Petře Čáslavkové a Haně 

Bernreiterové z MZe Praha 
o Dušanu Těšickému z KVS ze Zlína 
o Aleně Celé a Čestmíru Kudláčkovi z SZPI z Brna 
o Pracovníkům Klubu Alternativa ve Zlíně 
o Jánu Zahornackému z Kroměříže 
o Radomilu Hradilovi z Chropyně 
o Michaele a Martině Mačátovým ze Starého 

Hrozenkova  
o Ivaně Rapantové ze Starého Hrozenkova  
o Majitelům Levandulového statku z Bezděkova, 

manželům Sokolovým z Rampuše, Tomáši 
Dajčárovi z Farmy u Řeky Orlice, Jitce Píchové 
z Horní Ředice, pracovníkům ZEOS s.r.o. 
Prostřední Lipka, Podzimkovým z Dolní Hedeče,  

 
 
 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2016 
Autor textu a fotografií: Renata Vaculíková, 
Fotografie z minifestivalu EZ Ján Zahornacký 
 
 
 
 


