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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2014 
Informa ční středisko 
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 314 
tel./ fax: 572 696 323 
e-mail : iskopanice@razdva.cz 
www.iskopanice.cz 
 

1. Základní údaje 
 
Informa ční středisko  
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
 
IČO:  25553976 
DIČ: CZ25553976 
Datum založení: 27. 9. 1995 (jako nadace) 
Přeregistrace na o.p.s.: 10. února 1999 na Krajském 
obchodním soudě v Brně, oddíl: O, vložka: 117  
 
Zájmové území: zejména Zlínský kraj a Hodonínsko 
 
Informační středisko stále funguje jako nezisková 
organizace, prostředky získává z různých grantů, 
dotací, darů nebo poskytovaných služeb. Záměrem je 
do budoucna snižovat závislost na grantech a dotacích.  
Středisko má stále široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. V roce 2015 už to bude 20 let 
od založení organizace. 
 
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  

 
 
Součástí aktivit jsou i doplňkové služby. Středisko 
spolupracuje i na aktivitách v jiných krajích, podílí se  
na projektech dalších organizací. Má zkušenost              
i s projekty celostátními a mezinárodními. 
 
Činnost se odvíjí od poslání organizace, požadavků 
zakladatelů, potřeb místních obyvatel, zemědělců,  
 

 
návštěvníků regionu. Rozsah činností je však stále do 
velké míry závislý na finančních zdrojích.  
 
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.  

 

 

2. Lidské zdroje 
 
Statutárním zástupcem organizace je od roku 2011 
ředitelka Mgr. Renata Vaculíková. Pracuje na 
středisku i jako projektová manažerka, fundraiser. 
Působí v organizaci od roku 1999, ve funkci ředitelky 
je od roku 2004. Po celý rok byla zaměstnána 
v organizaci na plný pracovní úvazek. Funkci ředitelky 
vykonává na základě smlouvy o výkonu funkce, 
bezplatně.  
 
Na středisku pracovala od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 
také paní Hana Jurigová z Vápenic jako pomocný 
administrativní, informační a projektový pracovník. Na 
její pracovní místo byly poskytnuty prostředky  
společností MARLIN, s.r.o. v rámci projektu 
podpořeného z OP LZZ č. CZ.1.04/3.3.05/96.00073 
„Pomoc osobám nad 50 let na trhu práce“.  
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Účetnictví společnosti a projektů vede stále 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 - 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 2014 u nás dokončoval stáž Lumír Navrátil 
z Bojkovic na pozici pracovník turistického 
informačního centra v rámci projektu Fondu dalšího 
vzdělávání „Stáže ve firmách“ www.stazevefirmach.cz. 
Stáž byla zahájena už v prosinci 2013. Délka stáže 
činila 320 hodin. 
 
Na začátku roku 2014 absolvoval na středisku 
odbornou praxi od 6. ledna do 27. února 2014 také 
Ondřej Hiermann ze Starého Hrozenkova. 
Praktikanta k nám vyslalo M-Centrum, konzultační, 
rekvalifikační a školicí středisko se sídlem ve Zlíně 
v rámci projektu „S handicapem do práce“.  
 
Organizační pomoc na akcích, lektorské a některé 
pomocné administrativní práce většinou stále 
zajišťujeme i prostřednictvím pracovníků na Dohody o 
provedení práce. V roce 2014 nám pomáhala 
organizačně na několika akcích Hana Gabrhelová ze 
Zlína, která v roce 2013 absolvovala na středisku stáž 
jako asistent projektového manažera.  
 
Další práce dlouhodobějšího rázu na dohodu v roce 
2014 realizovali ještě například Tomáš Hlinský a Jana 
Mayerová. Ostatní dohody byly v průběhu roku 
vystaveny spíše na jednorázové práce. 
 
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 2014 externě zajišťoval Michal 
Stránský ze Starého Města. Připravil pro nás několik 
pozvánek na akce a také nový leták se zaměřením na 
regionální ekologické zemědělství.  
Obnovený letáček s mapou Kopanic připravil pak Ing. 
Jan Vondra z Brna. Jednodušší grafické práce 
vytváříme sami v kanceláři. 
 
V roce 2014 jsme nechali vytvořit nové webové 
stránky naší společnosti včetně zcela nové aplikace –  
regionální tržnice ekologické zemědělské produkce. 
Stránky i tržnici pro nás vytvořil Martin Jemelka  ze 
společnosti Simpless Digital Agency s.r.o. Na 
zhotovení jsme získali příspěvek Ministerstva 
zemědělství a PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti: 

• PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin, Šumperk   

• Obec Starý Hrozenkov  
 
 
Správní a dozorčí rada informačního střediska: 
Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu organizace.  
 
Správní rada: 
Předseda:   Jan Gabrhel, Starý Hrozenkov 
Členové:    Mgr. Josef Bartoš, Vápenice 
                   Ing. Jiří Urban, Šumperk 
Dozorčí rada: 
Předseda:   Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice  
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín  

Josef Machala, Starý Hrozenkov 
  

Činnost správní rady střediska  
 
Správní rada zasedá minimálně jednou ročně. Její 
kompetence jsou přesně vymezeny v zakládací 
smlouvě a v zákoně o obecně prospěšných 
společnostech. Celý provoz organizace i její 
financování zajišťuje a koordinuje v průběhu roku 
ředitelka organizace ve spolupráci s dalšími 
zaměstnanci, externími pracovníky a příležitostnými 
pracovníky na Dohodu o provedení práce či 
dobrovolníky.  
 
Správní rada jednala 3. července 2014 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.  
 
Členům obou rad končilo funkční období v roce 2014. 
Zakladateli byli však znovu jmenováni do funkcí na 
další tři roky.  
 

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.  
 
Každý poskytovatel grantu nebo dotace si zpravidla 
kontroluje vyúčtování a využití finančních prostředků  
sám. Některé větší projekty jsou navíc auditovány 
nezávislými auditory.  
 
V roce 2014 provedla v organizaci kontrolu Okresní 
správa sociálního zabezpečení v Uherském Hradišti. 
Kontrola proběhla 10. září a zaměřila se na období od  
1. února 2012 do 31. srpna 2014. Kontrola neshledala 
žádné nedostatky.  
 
V květnu 2014 jsme zasílali také na Nadaci Partnerství 
1. monitorovací zprávu k již ukončenému projektu 
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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 2014 nebyly 
provedeny. 

3. ČINNOSTI 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2014 
 
V roce 2014 jsme získali pro naše projekty dotace ze 
dvou státních zdrojů – Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí. Oba projekty byly 
zaměřeny na ekologické zemědělství. Oba jsme 
realizovali ve spolupráci s PRO-BIO regionálním 
centrem Bílé Karpaty. 
Projekt „Osvěta a propagace ekologického 
zemědělství a regionální bioprodukce ve Zlínském 
kraji a na Hodonínsku“ podpořilo částkou 348.000,- 
Kč Ministerstvo zemědělství. Na spolufinancování 
projektu se významně podílelo i PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty. Celkové finální náklady projektu činily 
541 706,15 Kč. 

 
V rámci projektu jsme vytvořili jednak nové webové 
stránky i zcela novou aplikaci tržnici regionální 
ekologické zemědělské produkce. Vytvářeli jsme i 
novou databázi spotřebitelů – zájemců o informace 
z ekologického zemědělství, mapovali jsme si 
regionální ekologickou produkci Zlínského kraje a 
Hodonínska. Uspořádali jsme rovněž v září dvě akce na 
ekofarmách Dny otevřených dveří s programem 
(Kozojedský dvůr s.r.o. v Nítkovicích a  Agrofyto spol. 
s r.o. v Horní Lidči).  
 

 
Zrealizovali jsme biojarmark i s bio biografem při 
Jablečné slavnosti v Hostětíně, uspořádali jsme pro 

veřejnost kurz pečení kváskového chleba z biomouky 
v Hostětíně a další gastro prezentaci v rámci dne 
otevřených dveří ve společnosti Agrofyto. Zde 
připravovalo speciality z bio hovězího masa kulinářské 
studio Divoká vařečka z Brna. Zrealizovali jsme také 
zcela novou osvětovou akci - minifestival 
ekologického zemědělství ve Zlíně 29. listopadu 2014 
s přednáškami, promítáním filmů a ochutnávkami. 
Díky projektu jsme mohli nadále poskytovat i 
informačně poradenskou službu pro odbornou i širokou 
veřejnost v našem infocentru.  
 
Na některých aktivitách projektu jsme spolupracovali i 
s dalšími organizacemi – PRO-BIO RC Bílé Karpaty, 
Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínské kraji ze Vsetína, 
Ústavem zemědělské ekonomiky a informací z Brna, 
Harvest Films z.s. z Turska. Při dnech otevřených dveří 
jsme spolupracovali také se Vzdělávacím a 
informačním střediskem Bílé Karpaty o.p.s. z Veselí 
nad Moravou nebo ZO ČSOP Kosenka z Valašských 
Klobouk. Nové webové stránky a tržnici zhotovila 
společnost Simpless Digital Agency s.r.o. Projekt se 
samozřejmě neobešel bez spolupráce s ekofarmami a 
výrobci biopotravin.  
 

**** 
Druhý projekt nazvaný „Prezentujeme ekologické 
zemědělství a biopotraviny i nové vědecké 
poznatky“ byl podpořen Ministerstvem životního 
prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 
Obsahem projektu byla opět řada osvětových a 
propagačních aktivit zaměřených na ekologické 
zemědělství. I díky tomuto projektu jsme mohli 
uspořádat další dny otevřených dveří na ekofarmách v 
regionu – u Ing. Šeligy ve Vrběticích a na Horňácké 
farmě s.r.o. v Hrubé Vrbce. Ve spolupráci se  SOŠ 
Luhačovice jsme připravili kurz vaření z biopotravin 
s Vlastimilem Kelblem, šéfkuchařem sítě restaurací 
REBIO z Brna. Prezentovali jsme ekozemědělství i 
regionální ekologickou produkci na několika akcích – 
mj. poprvé i na mezinárodním festivalu Life Sciences 
Film Festival na ČZU v Praze. Také jsme zrealizovali 
další bělokarpatský biojarmark 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 30.9. 
– 2. 10. jsme pak zorganizovali v rámci projektu 
třídenní odbornou exkurzi na ekofarmy do 
Středočeského kraje, která byla určena především 
ekozemědělcům a výrobcům biopotravin z našeho 
regionu.  
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Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci pro 
projekt ve výši 200.000,- Kč. Celkové nálady projektu 
činily 322 567,- 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 2013 jsme se zapojili do projektu Fondu dalšího 
vzdělávání „Stáže ve firmách“, v rámci něhož probíhá 
vzdělávání praxí.  Na přelomu roku 2013-2014 jsme 
přijali do naší společnosti již třetího stážistu. Za 
poslední zrealizovanou stáž v rozsahu 320 hodin na 
pozici pracovník turistického informačního centra nám 
byla uhrazena paušální částka dle šablony stáže.  
 
V roce 2014 jsme realizovali různé další služby dle 
objednávek a zadaných zakázek. 
 
Prostředky na pracovní místo paní Hany Jurigové jsme 
získali z projektu společnosti MARLIN s.r.o.  
 
Podali jsme i další žádosti o dotace pro rok 2014 – 
např. na Ministerstvo pro místní rozvoj.  Jiné dotace 
ani granty však jsme už nezískali. Příprava dotačních a 
grantových žádostí vyžaduje vždy spoustu času a 
energie, navíc předem nikdy nevíme, jak nakonec ve 
výběrovém řízení uspějeme. V případě schválení 
projektů bývá pak ještě obtížné zajistit poměrně vysoká 
procenta spolufinancování. U projektů podpořených 
státní dotací je spolufinancování vždy minimálně 30% 
z celkových nákladů projektu.       
                   

3.2. INFORMAČNÍ SLUŽBY  
A PORADENSTVÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEM ĚDĚSTVÍ 
 
Informační služby a poradenství v ekologickém 
zemědělství poskytujeme nepřetržitě již od založení 
naší organizace. Běžný informačně poradenský servis 
poskytujeme zdarma v kanceláři střediska. Vyřizujeme 
dotazy osobní, telefonické, mailové i dotazy doručené 
poštou. 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 2014 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.  V roce 2014 celé 
stránky včetně Katalogu dostaly novou podobu.  
 

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.  Databáze byly nově napojeny i na 
naše webové stránky. 
Rozesíláme pozvánky na různé akce zaměřené na 
ekologické zemědělství i další informace – například 
inzeráty od ekozemědělců s nabídkou jejich produkce 
atd.   
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace.  
 

3.3.  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEM ĚDĚSTVÍ 
 
Pro odborné semináře se nám nepodařilo v roce 2014 
zajistit žádný grant nebo dotaci, proto jsme je 
realizovali většinou díky podpoře PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty nebo z vložného, případně ve spolupráci s 
jinou organizací. 
 
V rámci projektu podpořeného Ministerstvem 
životního prostředí jsme mohli na podzim uspořádat 
jednu odbornou vícedenní vzdělávací akci  - exkurzi na 
ekofarmy a k výrobcům biopotravin do Středočeského  
kraje. 
 
Již řadu let pořádáme pro zemědělce školení k Portálu 
farmáře a k různým funkcím a evidencím, které tato 
národní aplikace nabízí. 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 
2014 se konala dvě školení v měsíci únoru. 
 

Školení pro ekologické zemědělce    
k PORTÁLU FARMÁ ŘE NA 
INTERNETU – funkce Portálu a možnosti 
vedení různých evidencí v ekologickém 
zemědělství,   
v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně.  
Termíny školení v roce 2014: 
26. února 2014 - pro začátečníky; 6 účastníků. 
26. února 2014 -  pro pokročilé, 12 účastníků  
  
 
Ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica Hostětín jsme 
uspořádali v dubnu také seminář zaměřený na 
potravinářskou legislativu a prodej ze dvora. Pozvali 
jsme lektory z Krajské veterinární správy SVS pro 
Zlínský kraj a Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce z Brna. 
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Seminář  - Potravinářská legislativa pro 
zemědělce a další malé lokální producenty 
 
10. dubna 2014 v Hostětíně  
 
Lektoři semináře MVDr. Dušan Těšický (KVS) a Ing. 
Čestmír Kudláček (SZPI) představili základní českou i 
evropskou potravinářskou legislativu pro rostlinnou i 
živočišnou produkci, pravidla pro prodej malých 
množství produktů, možnosti dodávek potravin od 
zemědělců do stravovacích zařízení, kompetence 
jednotlivých dozorových orgánů, základní požadavky 
na balení a značení potravin i další témata, která se 
mohou týkat zemědělců či výrobců potravin. O akci byl 
velký zájem, zúčastnilo se jí i s lektory a pořadateli 
téměř 50 osob. Účastníky semináře byli většinou 
ekozemědělci z našeho regionu, ale i drobní konvenční 
pěstitelé a chovatelé. 
 

 
 
Renata Vaculíková zpracovala k tomuto tématu na 
objednávku ZO ČSOP Veronica také manuál – 
průvodce potravinářskou legislativou, jehož 
součástí byla i studie pro potenciálního odběratele 
zemědělské produkce –  stravovací zařízení 
Centrum Veronica v Hostětíně.  
 
Studium obsáhlé potravinářské legislativy pro přípravu 
písemného materiálu si vyžádalo mnoho času. V roce 
2014 navíc probíhala novelizace zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích a měnily se i některé důležité 
evropské předpisy, což přípravu písemných výstupů 
značně ztěžovalo.  
 
Důležité informace a souvislosti vyplynuly i 
z prezentací a diskuse na semináři v Hostětíně. Lektoři 
semináře obsáhlý manuál a studii ochotně 
připomínkovali, za což jim také patří naše poděkování.  
 
 
ZO ČSOP Veronica podpořila tyto aktivity finančně 
v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-
české spolupráce.   
 
 
 
 
 
 

Exkurze: Exkurze pro ekozemědělce do 
Středočeského kraje na ekofarmy a 
k výrobcům biopotravin  
 
30. září - 2. října 2014    
 
K oblíbeným vzdělávacím akcím patří odborné exkurze 
na ekofarmy a k výrobcům biopotravin do jiných 
regionů. V uplynulých letech jsme organizovali již 
exkurze do Jihočeského kraje a na Vysočinu nebo do 
Královehradeckého kraje.  
V roce 2014 jsme připravili exkurzi do Středočeského 
kraje. Navštívili jsme spolu s ekozemědělci z našeho 
regionu 4 poměrně velké firmy činné v ekologickém 
 
zemědělství i výrobě biopotravin. Nejprve jsme zavítali 
do společnosti Bio Vavřinec s.r.o. v Okrouhlicích u 
Benešova s produkcí mléka a mléčných výrobků. 
Následovala návštěva jednoho z našich největších 
obchodníků s biopotravinami Country Life s.r.o. 
v Nenačovicích. Druhý den jsme zavítali na ekofarmu 
Pana Miloše Šedivého Chov Charolais spol. s r.o. ve 
Slabcích a také do firmy Botanicus, spol. s r.o. v Ostré 
u Lysé nad Labem, kde jsme si prošli jak rozsáhlé 
zahrady zařazené do ekologického zemědělství, tak i 
stylové centrum řemesel.  
 
Zajímavá byla i návštěva Dvora Pecínov na 
Benešovsku s chovem fríských koní, kde jsme měli 
rezervováno ubytování pro první noc. Tato firma však 
není v režimu ekozemědělství. Dopravu nám opět 
zajistila CK Valaška.  
 
 

 
 
Exkurze pořádáme jako vzdělávací akce, které mají 
našim ekozemědělcům přinést motivaci a inspiraci pro 
další zemědělské i doplňkové aktivity. V rámci těchto 
cest mají možnost zároveň navazovat nové kontakty a 
spolupráci. Exkurze se zúčastnilo celkem 25 osob, 
mezi nimi i několik studentů a jeden pedagog Střední 
školy zemědělské a přírodovědné z Rožnova pod 
Radhoštěm. 
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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.  
 
Mezi veřejností jsou oblíbené Dny otevřených dveří na 
ekofarmách. Ve Zlínském kraji a na Hodonínsku jsme 
realizovali už i v předchozích letech řadu akcí.  V roce 
2014 jsme uspořádali na ekofarmách celkem 4 akce.  
 
Z dalších osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost 
v roce 2014 představujeme v následujících odstavcích 
výroční zprávy ještě tradiční ekozemědělský seminář 
pořádaný v rámci festivalu TSTTT v Uherském 
Hradišti (www.tsttt.cz), prezentaci našeho regionálního 
ekozemědělství a regionální bioprodukce na festivalu 
dokumentárních filmů LSFF v Praze (www.lsff.cz), 
tradiční bělokarpatský biojarmark ve Velké nad 
Veličkou, minifestival ekozemědělství ve Zlíně nebo 
kurzy vaření a pečení z biopotravin pro veřejnost.  
 
Všechny uvedené osvětově vzdělávací akce jsme 
realizovali v rámci našich schválených projektů 
podpořených dotacemi z Ministerstva zemědělství a 
Ministerstva životního prostředí. Všechny proběhly 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 na ČZU v Praze 
15. 10. – 16. 10. 2014 Praha  
 
Jedním z pořadatelů tohoto mezinárodního festivalu, 
který se už čtvrtým rokem konal na České zemědělské 
univerzitě v Praze, je i Harvest Films z.s. z Turska. 
S touto neziskovou organizací jsme navázali spolupráci 
už v uplynulých letech. Účastníci různých našich akcí 
tak díky tomu měli možnost vidět velmi zajímavé 

festivalové dokumenty se zaměřením na ekologické 
zemědělství a udržitelný rozvoj, které nám pořadatelé 
festivalu promítli několikrát v rámci festivalových 
ozvěn.  
V roce 2014 jsme poprvé zavítali na festival i my, a to i 
s prezentací našeho regionálního ekozemědělství a 
bioprodukce. Na akci jsme se vypravili i s několika 
ekozemědělci a jejich produkty. Se zajištěním 
prezentace na festivalu nám pomáhali také zástupci 
ekosadů Davida Ryšavého z obce Komňa, Petra 
Ondruchová z ovčí ekofarmy ve Valašské Bystřici a 
Milan Drgáč z PRO-BIO RC Bílé Karpaty.   
Na dvou stáncích jsme tak představili v rámci 
doprovodného programu festivalu 16. října v Praze 
v areálu ČZU širokou škálu naší regionální ekologické 
produkce – například produkci Kozojedského dvora, 
víno z Horňácka rodiny Kadubcovy, chléb z biomouky 
od pekárny Vaverka z Kunovic, výrobky Řeznictví U 
Kusáků, Moštárny z Hostětína, rodinné farmy 
Koldokol z Krhova, masné výrobky společnosti 
Agrofyto spol. s r.o. Lidečko a další.   
 

 
 
 

Seminář pro veřejnost v rámci XXXIX. 
ročníku mezinárodního ekologického 
festivalu TSTTT 
„Aktuality a zajímavosti z ekologického 
zemědělství“ 
14. června 2014 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.  
 
Pořadatelé festival přesunuli už v roce 2013 z listopadu 
na červen, ten bohužel pro naši akci není příliš vhodný. 
Proto se oproti minulým ročníkům snížila i účast na 
akci. Zemědělci mají v tomto období práci venku, 
studenti a učitelé zkoušková období, je problematické 
zajistit většinou v červnu i produkty pro ochutnávky.  
 
V roce 2014 se na akci prezentoval např. Kozojedský 
dvůr s.r.o. z Nítkovic, Ekofarma Lípa u Zlína, firma 
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VON s.r.o. ze Štípy a představili jsme i projekty naší 
organizace. Promítli jsme v závěru ještě německý 
dokumentární film z festivalu Life Sciences Film 
Festival „Farmář, který slyší trávu růst“ režiséra 
Bertrama Verhaaga.  
 
Účastníci opět měli možnost ochutnat na akci i pokrmy 
z biopotravin, které připravuje paní Milena Zajíčková 
z Hostětína; kozí sýry z Kozojedského dvora; výrobky 
z bio masa z Řeznictví U Kusáků v Ostrožské Nové 
Vsi; biomošty z Moštárny Hostětín s.r.o. nebo  
kváskový chléb z Pekárny Vaverka z Kunovic. 
Akci navštívilo během dne kolem 70 účastníků. Byla 
realizována v rámci projektu podpořeného 
Ministerstvem životního prostředí. 
  
 

12. BĚLOKARPATSKÝ DOŽÍNKOVÝ 
BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 16. srpna 2014  
 
Další ročník Bělokarpatského biojarmarku jsme opět 
zorganizovali v rámci známého folklórního festivalu 
Ozvěny Horňácka, který se koná vždy v srpnu ve 
Velké nad Veličkou. Akci navštíví každoročně kolem 
2000 účastníků. Na stáncích se prezentují ekofarmy, 
výrobci biopotravin, prodejci i spřátelené neziskové 
organizace. Probíhají i ochutnávky bioproduktů a dle 
finančních možností další doprovodné aktivity.  
 

 
 
V roce 2014 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, Kozojedský dvůr s.r.o. z Nítkovic, 
Ekofarma Tomáše Ondrucha z Valašské Bystřice, Víno 
z Horňácka rodiny Kadubcovy z Lipova, ZS Pitín, a.s. 
a Kvatro-ekostatek spol. s r.o. z Velké nad Veličkou. 
Přijel i pan Jaroslav Strnad ze zdravé výživy ze Starého 
Města u Uherského Hradiště. 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 s partnery 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 
oblibě veřejnosti. Za pěkného počasí není výjimkou 
návštěvnost přes 200 – 300 osob. Někdy i více. 
    

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                     
NA EKOLOGICKÝCH FARMÁCH           
S PROGRAMEM 
 
1) KOZOJEDSKÝ DVŮR s.r.o. 
 v Nítkovicích u Litenčic 14. září 2014 
 
2) AGROFYTO spol. s r.o.  
v Lidečku a Horní Lidči 20. září 2014 
 
3) EKOFARMA Ing. Pavla Šeligy ve 
Vlachovicích-Vrběticích 27. října 2014 
 
4) Horňácká farma s.r.o. 
v Hrubé Vrbce 6. 12. 2014 
 
 
Dny otevřených dveří na ekofarmách a u výrobců 
biopotravin ve Zlínském kraji a na Hodonínsku 
pořádáme ve spolupráci se zemědělci už od roku 2005. 
První takovouto akci pro veřejnost jsme tehdy 
zorganizovali na ekofarmě pana Františka Vrány 
v Lužkovicích. Od té doby už proběhlo několik další 
akcí, které se mezi veřejností stávají stále oblíbenější. 
Spotřebitelé díky nim mají možnost lépe poznat své 
regionální ekologické producenty i jejich produkci, 
principy ekologického hospodaření, mohou prožít den 
na statku a poznat jeho obyvatele, ochutnat faremní 
speciality atd. Pro samotné zemědělce je to pak 
zajímavá možnost propagace.  
 
V roce 2014 jsme díky schváleným projektům mohli 
uspořádat celkem 4 akce: na Kozojedském dvoře s.r.o. 
v Nítkovicích na Kroměřížsku, ve společnosti Agrofyto 
spol. s r.o. v Horní Lidči na Vsetínsku, u Ing. Šeligy ve 
Vrběticích na Zlínsku a na Horňácké farmě s.r.o. 
v Hrubé Vrbce na Hodonínsku. 
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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 ani živá hudba. 
Agrofyto představilo svoji novou bourárnu  masa 
v Lidečku a ve spolupráci s kulinářským studiem 
Divoká vařečka z Brna prezentovalo přípravu pokrmů 
z hovězího masa. Ing. Šeliga doplňuje program o 
ukázky zpracování vlny, na Kozojedském dvoře se 
rožnilo sele a pracovalo s dravci. Zpestřením na akcích 
v Horní Lidči a ve Vrběticích byl veselý dvorek 
ekozemědělce Vojty Molka s ukázkou práce 
s pasteveckými psy. Horňácká farma pak měla 
připraven i malý jarmark, ochutnávku zabijačkových 
specialit, divadlo pro děti a přišel dokonce i Mikuláš s 
nadílkou.  
 
 
Dny otevřených dveří navštěvuje v průměru kolem 
200-250 osob. Akci v Hrubé Vrbce však k našemu 
překvapení navštívilo dokonce až kolem 500 účastníků. 
Celkově zavítalo na tyto akce pro veřejnost v roce 2014 
dle našich odhadů přes 1150 osob. 
 
Akci ve Vrběticích nám zkomplikoval výbuch 
nedalekého muničního skladu. Původně jsme ji 
plánovali na 24. října, tento termín však musel být  na 
poslední chvíli zrušen kvůli nařízené evakuaci obce. 
Akce se mohla konat nakonec až 27. října. 
 
Všechny Dny otevřených dveří jsme opět pořádali 
společně s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Na akcích 
v Nítkovicích a v Horní Lidči se podílela organizačně i 
finančně také Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji 
ze Vsetína a její členové (VIS Bílé Karpaty o.p.s. a ZO 
ČSOP Kosenka). Akci ve Vrběticích spolupořádá 
pravidelně i Svaz chovatelů ovcí a koz, protože její 
součástí bývá zároveň i trh plemenných beránků 
Romney Marsh. 
Dva dny otevřených dveří podpořilo v rámci našich 
projektů Ministerstvo životního prostředí, další dva pak 
Ministerstvo životního prostředí. Líska o.s. přispěla na 
první dvě akce i prostředky z projektu podpořeného 
z  Programu švýcarsko-české spolupráce. 
 
 

Seminář: Vaření z biopotravin 
s šéfkuchařem Vlastimilem Kelblem   
4. listopadu 2014 Luhačovice  
 
 
V minulých letech jsme uspořádali již v Luhačovicích 
na Střední odborné škole dva kurzy vaření 
z biopotravin – jeden s Romanem Uhrinem (Country 
Life) a druhý s Vlastimilem Kelblem (Rebio). V roce 
2014 jsme opět po několika letech připravili 
s šéfkuchařem Rebia pro zájemce další kurz přípravy 
bezmasých pokrmů z biopotravin. Zúčastnili se 
kuchaři, učitelé, studenti, ekozemědělci i další zájemci.  
 

Základy ekologického zemědělství a produkce potravin 
představil Ing. Milan Drgáč a po něm už následovalo 
vaření z biopotravin pod vedením pana Kelbla. 
Účastníci vařili několik druhů slaných i sladkých 
pokrmů ze známých i méně známých surovin v bio 
kvalitě. Akce byla účastníky hodnocena velmi kladně. 
Prostory cvičné kuchyně umožňují pořádání 
podobných akcí pro přibližně 20 osob. Tuto kapacitu 
jsme maximálně využili.   
 
 

 
 
 

Kurz: Pečení domácího kváskového chleba 
z biomouky  
 
Centrum Veronica Hostětín 
 22. listopadu 2014   
 
Na listopad jsme pro zájemce připravili kurz pečení 
domácího kváskového chleba z biomouky. Velmi nás 
překvapil obrovský zájem o tuto akci. Přihlásilo se 
tolik účastníků, že jsme je z kapacitních důvodů 
nemohli ani všechny na kurz přijmout.  
Akci jsme uspořádali v prostorách ekocentra Veronica 
v Hostětíně. Lektorkou kurzu byla paní Marie Pechová 
z Valašských Klobouk. Základy ekologického 
pěstování obilovin představil stručně v úvodu také 
Milan Drgáč.  
 
Lektorka prezentovala nejprve své zkušenosti 
s různými druhy biomouky i celý postup přípravy a 
pečení chleba. Řadu operací si účastníci mohli sami 
prakticky vyzkoušet. Chléb i další pokrmy také na 
místě ochutnali. V závěru vysvětlila lektorka rovněž 
specifika pro sladké pečení. Účastníci si odnesli domů 
z kurzu dva druhy kvásku i recepty. Kdo chtěl, mohl si 
odnést i další pomůcky na pečení včetně koření. Při 
závěrečném hodnocení akce nešetřili chválou. Po ní 
nám zaslala řada z nich ještě své vlastní zkušenosti 
s pečením chleba doma.  
 
 
Dohodli jsme se, že další podobný kurz s paní 
Pechovou připravíme i v roce 2015. 
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Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství.  
 

MINIFESTIVAL „Ekologické zem ědělství 
v obrazech, slovech a chutích“ 
29. listopadu 2014 ve Zlíně, Klub Alternativa 
 
Pro rok 2014 jsme si naplánovali zcela novou akci 
v krajském městě Zlíně. Připravili jsme pro veřejnost 
ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty a Harvest 
Films z.s. z Turska minifestival ekologického 
zemědělství s přednáškami, promítáním filmů a 
ochutnávkami biopotravin. Celou akci jsme umístili do 
příjemných prostor Alternativy-kulturního institutu 
Zlín. 
 
Na festivalu se prezentovali zkušení dlouholetí 
ekozemědělci z regionu – pěstitel biozeleniny pan Josef 
Košař z Lukova, ekologický ovocnář Ing. Zdeněk 
Ševčík z Pitína nebo Ing. Tomáš Ondruch z ovčí 
ekofarmy z Valašské Bystřice. Bc. Martin Čarek z 
Ekofarmy Rudimov představil i nový projekt Maso 
z lúky, který je zaměřen na zpracování masa.  
Ing. Petr Alexander z Harvest Films z.s. z Turska 
přivezl řadu velmi zajímavých dokumentů 
z mezinárodního festivalu Life Sciences Film Festival, 
které ve Zlíně promítl v rámci festivalových ozvěn. 
Filmy byly zaměřeny na ekologické zemědělství a další 
související témata. 
K občerstvení účastníků nechyběly samozřejmě bohaté 
ochutnávky biopotravin a jídel z nich připravených. 
 

 
 
Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství. Za 
ministerstvo se  festivalu zúčastnila také vedoucí 

oddělení ekologického zemědělství Ing. Tereza 
Musilová. 
 
Jednalo se o první ročník akce. Pokud nám to finanční 
možnosti dovolí, rádi bychom v roce 2015 uspořádali 
ve Zlíně pokračování. 
 
V roce 2014 jsme vydali i nový letáček pro 
spotřebitele zaměřený na ekologické zemědělství, 
který by měl propagovat mj. i naši novou webovou 
tržnici ekologické produkce a rozesílkovou informační 
službu. Vydání letáčku podpořilo také Ministerstvo 
zemědělství. 
 

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 2014 na následujících 
akcích: 
 
KRAJSKÝ VELETRH NA PODPORU 
EVVO VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Zlín, 5. června 2014 
 
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 
Uherský Brod 15. června 2014  
 
BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 17. srpna 2014 
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DOŽÍNKY  
Starý Hrozenkov 7. září 2014  
 
TRENČIANSKÝ BIOJARMOK 
Trenčín 26. září 2014 
 
JABLEČNÁ SLAVNOST – SPOJENO 
S BIOJARMARKEM A BIO 
BIOGRAFEM IS KOPANICE 
Hostětín 28. září 2014 
 
AKCE: PROPAGACE 
REGIONÁLNÍCH PRODUKT Ů A 
ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ PRV 2007-
2013  ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Modrá 20. listopadu 2014 
 
AKCE: SETKÁNÍ ZEM ĚDĚLCŮ, 
UŽIVATEL Ů A VLASTNÍK Ů 
POZEMK Ů S PRACOVNÍKY SPRÁVY 
CHKO BÍLÉ KARPATY 
Vápenky 3. prosince 2014   
 
MIKULÁŠSKÝ JARMEK 
Valašské Klobouky 6. prosince 2014 
 
 
KRAJSKÁ KONFERENCE O EVVO   
VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
Zlín, 13. listopadu 2014 
 
(Zkratky: PRV = Program rozvoje venkova;  
EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta) 
 

 
Prezentace probíhají většinou na samostatném stánku 
nebo na samostatném prezentačním místě. Zajišťují je 
naši stálí pracovníci, případně osoby na dohodu o 
provedené práci.  
 
V září jsme také přivítali u nás na středisku studenty z 
Masarykovy univerzity  v rámci Letní školy. Pro 
studenty a několik pedagogů jsme zajistili 1. září 2014 
jednodenní exkurzi po Kopanicích. Zároveň jsme 
představili naši organizaci a činnost se zaměřením na 
region a ekologické zemědělství. Studentům se u nás 
líbilo a návštěvu velmi kladně hodnotili, i když exkurze 
proběhla za deštivého počasí. 
 

** 
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, vedoucí Ženského sboru Čečera a 
spolupracuje i Eliška Křižková ml. V roce 2014 
dokončila Marcela Trtková obsáhlý vzorník výšivek 
pro publikaci a pracovali jsme na přípravě textů a 
popisů výšivek. Je také již pořízena značná část 
fotodokumentace. Některé fotografie pomohl zhotovit i 
Robert Provodovský z Březové. Vzorník již byl předán 
grafikovi, další materiály bychom rádi předali ke 
zpracování v roce 2015. 
Stále se nám nepodařilo získat na knihu žádnou dotaci, 
snad se nám ji však podaří vydat za přispění obcí a 
drobných dárců. 
 
V roce 2014 jsme vydali dva nové propagační 
materiály zaměřené na Kopanice.  Novou magnetku 
Starého Hrozenkova a také obnovenou mapku 
Kopanic ve formátu A4 s informacemi o regionu na 
zadní straně.  

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

3.6.  INFORMAČNÍ SLUŽBY 
V CESTOVNÍM RUCHU,                 
INFOSERVIS MÍSTNÍM  
OBYVATEL ŮM A PROJEKTY 
ZAM ĚŘENÉ NA CESTOVNÍ 
RUCH A REGION 
 
Celoročně naše středisko slouží i jako turistické 
informační centrum a zároveň jako infocentrum a 
středisko různých služeb i pro místní obyvatele.  
 
Informační servis poskytujeme: 

• Osobně 
• Telefonicky 
• Poštou 
• E-mailem 
• Prostřednictvím našich webových stránek 

www.iskopanice.cz 
• Prostřednictvím facebooku  

 
Významným zdrojem informací jsou stále naše webové 
stránky, kde najdou zájemci jak informace o regionu, 
tak i například databázi ubytovatelů na Moravských 
Kopanicích nebo Katalog ekozemědělství Zlínského 
kraje a Hodonínska, novou regionální tržnici 
ekologické produkce i malý zpravodaj o dění na 
Kopanicích a další informace. Počet návštěv webu už 
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ke konci roku 2014 překročil číslo 770 000. V závěru 
roku 2014 byly dokončeny webové stránky v nové 
podobě.  
 
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 2014 přes 2000 osob. 
Z toho větší polovinu návštěv tvoří turisté a návštěvníci 
regionu a druhou polovinu místní obyvatelé z Kopanic.  
 
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 v roce 2013. Na něj navázal další projekt 
v roce 2014. Renata Vaculíková se tak účastní 
bezplatně už od roku 2012 nepravidelných školení 
pořádaných pro průvodce z regionu. První kurz byl 
ukončen zkouškou, druhý pokračovací kurz také bude 
ukončen zkouškou v roce 2015. Účastníci kurzu obdrží 
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 2014 
 
STÁŽE VE FIRMÁCH 
 
Do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
www.stazevefirmach.cz jsme se zapojili už v roce 
2013. Nositelem projektu je Fond dalšího vzdělávání 
(FDV) z Prahy, příspěvková organizace Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Registrační číslo projektu 
CZ.1.07/3.1.00/41.0001. Projekt Stáže ve firmách – 
vzdělávání praxí je z 85% spolufinancován Evropským 
sociálním fondem (ESF) prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 
VK) a z 15% ze státního rozpočtu České republiky.  O 
stáž v různých firmách se mohou ucházet 
nezaměstnaní, absolventi škol, ženy po mateřské 
dovolené ale i pracující, kteří se chtějí dále vzdělávat. 

V roce 2013 stáž u nás na infocentru absolvovaly dvě 
osoby na pozici Asistent projektového manažera. Další 
stáž zahájil v prosinci 2013 Lumír Navrátil z Bojkovic 
na pozici Pracovník turistického informačního centra. 
Tato stáž pokračovala až do března 2014. Mentorkou 
všech stáží byla Renata Vaculíková. Za zrealizované 
stáže jsme dostali uhrazenu paušální částku vždy podle 
dané šablony stáže. Projekt v roce 2014 končil, navázal 
na něj však  závěru roku projekt Stáže ve firmách 2. 
V tomto projektu jsme nabídli stáž na pozici 
Administrativní pracovník, přihlásilo se však málo 
zájemců  a  přihlášení nakonec nemohli na stáž 
nastoupit, proto tato stáž u nás neproběhne.  
 

*** 
Několik dalších samostatných neprojektových akcí 
jsme zorganizovali na zakázku od jiných organizací či 
firem. Např. ZO ČSOP Veronica Hostětín nebo 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
z Veselí nad Moravou. Šlo o vzdělávací akce, přípravu 
studií a manuálů  nebo exkurze.  
  

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

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

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

• Poskytujeme administrativní a organizační 
služby 

• Pořádáme odborné kurzy, školení a další 
vzdělávací akce a jiné služby 

 
Další služby spíše příležitostně. 
 
 

3.9.    DALŠÍ     PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2014 
 
Pro rok 2014 jsme podali ještě několik dalších žádostí 
o granty a dotace. Kromě dotací schválených na 
projekty ekologického zemědělství (MŽP a MZe) jsme 
již další podporu pro naše projekty nezískali.  
Některé další aktivity jsme realizovali pouze na 
základě objednávek. 
V roce 2014 jsme také připravili několik projektů pro 
rok 2015 (MMR, MŽP, MZe). Výsledky výběrových 
řízení byly oznámeny na začátku roku. Se všemi 
projekty jsme uspěli. 
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3.10. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 
Středisko je už řadu let členem 4 sdružení a organizací 
(od roku 2014 se sdružení stávají ze zákona spolky): 

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

• Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat  
se sídlem v Hostětíně www.tradicebk.cz 

• Líska občanské sdružení pro EVVO  
ve Zlínském kraji, Vsetín www.liska-evvo.cz  

• MAS Bojkovsko www.bojkovsko.cz  
 
Středisko se podílí na činnosti výše uvedených 
subjektů buď v rámci společných projektů, nebo 
v rámci společných akcí. Zástupci střediska fungují 
v některých orgánech uvedených společností.   Renata 
Vaculíková je členem správní rady občanského 
sdružení Tradice Bílých Karpat, dále členkou revizní 
komise Lísky, o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji se 
sídlem ve Vsetíně. Účastní se v průběhu roku jednání 
uvedených společností i valných hromad nebo 
členských schůzí. 
 
V rámci členství ve výše uvedených organizacích 
můžeme spolupracovat s řadou organizací a dalších 
subjektů – ekologickými zemědělci, výrobci a prodejci 
biopotravin, školami, neziskovými organizacemi, 
muzei, řemeslníky, obcemi, poskytovateli služeb i 
některými institucemi. Podílíme se společně i na 
organizaci různých akcí a projektů. Probíhá i vzájemná 
výměna různých informací mezi členskými subjekty, 
což je pro nás rovněž velmi důležité.  
 
ŠKOLY 
 
V roce 2014 pokračovala spolupráce zejména se dvěma 
středními školami: 
   

1) Střední škola zemědělská a přírodovědná 
v Rožnově pod Radhoštěm 
2)  Střední odborná škola Luhačovice 

 

 
 
Rožnovská škola spolupracuje 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. 
 
Renata Vaculíková spolupracovala individuálně ještě 
do února 2014 se školou v Rožnově i na dalších 
projektech – např. „Vzdělávání za účelem vytvoření 
komunity sedlák-spotřebitel“. Poznatky z projektu jsou 
přenášeny i v rámci naší regionální ekologicko-
zemědělské sítě.  
 
Spolupráce pokračovala i se Střední odbornou školou 
v Luhačovicích. V roce 2014 jsme se školou uspořádali 
4. listopadu 2014 kurz vaření z biopotravin 
s Vlastimilem Kelblem z Restaurace Rebio z Brna. 
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Pro Základní školu zajišťujeme už třetí rokem 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 2014 účastnili například 
také regionálního setkání středisek EVVO pořádaného 
ve Zlíně 20. března 2014. 
 
25. června 2014. jsme přijali pozvání na setkání 
s předáním certifikátů novým držitelům známky 
Tradice Bílých Karpat ve Valašských Kloboukách. 
Mezi držiteli jsou i někteří regionální ekozemědělci. 
 

 3.12. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍK Ů STŘEDISKA 
 
Snažíme se stále zvyšovat průběžně kvalifikaci i 
znalosti 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:  
• 4. února 2014 ve Vsetíně – účast na V. výroční 

konferenci cestovního ruchu Východní Moravy    
(Vaculíková, Navrátil)   

• 11. února 2014 ve Zlíně - účast na semináři 
Potravinářské komory „Přidávání hodnoty 
potravinářský výrobkům prostřednictvím 
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zpracování ekologické produkce“ (účast 
Vaculíková) 

• 16. dubna 2014 v Brně – účast na semináři pro 
žadatele k programu CZ02 „ Biodiverzita a 
ekosystémové služby“ (účast Vaculíková) 

• 5. června 2014 ve Zlíně Lešné - účast na XI. 
Krajském veletrhu EVVO ve Zlínském kraji 
(účast Gabrhelová H., Vaculíková) 

• 14. října 2014 ve Zlíně – účast na semináři 
„Poctivý marketing aneb Jak podpořit vlastní 
výrobky ve vlastním regionu“ (účast Vaculíková) 

• 13. listopadu 2014 ve Zlíně – účast na XIV. 
krajské konferenci o EVVO ve Zlínském kraji 
(účast Vaculíková) 

• 20. listopadu 2014 v Modré – setkání se 
seminářem „Propagace regionálních produktů a 
úspěšných projektů PRV 2007-2013 Zlínského 
kraje“ (účast Vaculíková) 

• 3. prosince 2014 ve Vápenkách – setkání 
zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků 
s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty a 
pracovníky MZe a MŽP (účast Vaculíková)  

 
 
 

 
 
 
• Účast na seminářích, dílnách a exkurzích 1. a 2. 

kurzu pro průvodce Bílých Karpat, které pořádalo 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 
o.p.s. z Veselí nad Moravou. 2. kurz bude končit 
v roce 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. 
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 4. FINANČNÍ ČÁST 
 

4.1. ÚČETNÍ  ZÁV ĚRKA 2014 
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4.2. PŘEHLED NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 2014 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace:  1 172  889,10 Kč 

Náklady hlavní činnost: 1 046 845,15 Kč 
Náklady na správu o.p.s.:    25 030,27 Kč 
Náklady doplňková činnost: 101 013,68 Kč 

 
Celkové výnosy organizace:  1 196 089,42  Kč 

Výnosy hlavní činnost: 1 046 845,15 Kč  
Výnosy na správu o.p.s.:    25 030,27,25 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 124 214,- Kč 
 

 
Výsledek: +23 200,32 Kč 
 
 
 
 
 



 16

 
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 30,27 30,27 0         101 013,68 124214 23200,32 

Obce 25000 25000 0               

        

Projekt MZe –na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 19/2014           

    Dotace MZe 348 000 348 000     

    
Spolufinancování 
dary FO a PO 57 106,15 57 106,15     

    
Přímé výnosy 
projektu 136 600 136 600     

        

Projekt MZe –na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 19/2014 541 706,15 541 706,15 0       

                      

        

Projekt MŽP – na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 
65/32/14           

    Dotace MŽP 200 000 200 000     

    

Spolufinancování – 
dary FO a PO, 
převod zisku z r. 
2013 80 067 80 067     

    
Přímé výnosy 
projektu 42 500 42 500     

        

Projekt MŽP – na 
ekozemědělství č. 
rozhodnutí 
65/32/14 322 567 322 567  0       

                      

        

Marlin s.r.o. dotace 
na vytvoření 
pracovního místa 
z OP LZZ 98 148 98 148         

        

Marlin s.r.o. 
dotace na 
vytvoření 
pracovního místa 
z OP LZZ 98 148 98 148 0       

                      

        
Stáže ve firmách – 
pracovník TIC 47 277 47 277         

        Stáže ve firmách 47 277 47 277 0       

                      

        

Zakázka Veronica 
Hostětín – analýza a 
manuál prodej ze 
dvora a 
potravinářská 10 000 10 000         
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legislativa 

        
Zakázka Veronica 
Hostětín 1 10 000 10 000  0       

                      

        

Zakázka Veronica 
Hostětín – školení 
prodej ze dvora a 
potravin. legislativa 6 000 6 000         

        
Zakázka Veronica 
Hostětín 2 6 000 6 000 0       

                      

        
VIS BK  - exkurze 
Moravské Kopanice 4 235 4 235         

        

VIS BK – exkurze 
Moravské 
Kopanice 4 235 4 235  0       

                      

        

Seminář Portál 
farmáře pro 
ekozemědělce  - 
vložné 7 200 7 200         

        

Seminář Portál 
farmáře pro 
ekozemědělce  - 
vložné 7 200 7 200  0       

           

    
Exkurze Kopanice – 
Slovácký krůžek 700 700     

    
Exkurze Kopanice 
– Slovácký krůžek 700 700 0    

                      

        

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

        
Webhosting, 
doména  Čečera 1 452 1 452 0       

                      

        

Zakázka SŠZePř 
Rožnov p. 
Radhoštěm – 
odborné korektury 
textů skript 7 560 7 560         

        

Zakázka SŠZePř 
Rožnov p. 
Radhoštěm 7 560 7 560 0       

                      

                      

CELKEM  25 030,27 25 030,27 0 CELKEM H Č 1 046 845,15 1 046 845,15 101 013,68 124 214 23 200,32 

                      

        

CELKEM 
VŠECHNY 
ČINNOSTI  1 172 889,10 1 196 089,42 23 200,32       

                      

        
Z TOHO 
ZÁKLAD DAN Ě 

  
Uplatňujeme institut snížení daně pro 
NNO. 
      0 

            0       
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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; OP LZZ – Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost;  
MZe – Ministerstvo zemědělství, MŽP – Ministerstvo životního prostředí; SŠZePř – Střední škola zemědělská a 
přírodovědná Rožnov Pod Radhoštěm; TIC – Turistické informační centrum. 
 

Příloha účetní závěrky za rok 2014 
                                    
1) Název účetní jednotky: Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic o. p. s. 
Sídlo:  687 74 Starý Hrozenkov č. 314 
IČO:   25553976 
Registrace:  10. 2. 1999 Krajský soud v Brně - rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl: O, vložka: 117 
 
2) Průměrný počet zaměstnanců:  1,5 
 
3) Účetní závěrka  společnosti je sestavena k 31. 12. 2014  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 
 
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. 2014 pohledávky.  
 
7) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2014 
v hodnotě 54,20 Kč jedna faktura ve splatnosti (Dilia autorské poplatky rozmnožovací služby – kopírování aj.) 
 
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. Tyto prostředky budeme čerpat, jakmile se nám podaří zajistit dostatek zdrojů na vydání publikace. 
 
9)  Příjmy příštích období 
 Ze společnosti Marlin, s.r.o. jsme získali v rámci projektu podpořeného z OP LZZ dotaci na 1 zaměstnance na dobu 6 
měsíců, kterou jsme využili pro vytvoření pracovního místa paní Hany Jurigové. Tato smlouva skončila 31.12.2014.  
Úhradu mzdy za prosinec jsme obdrželi až lednu 2015 ve výši Kč 17.524,- Kč. 
 
Předložené účetní výkazy: 

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

 
K 31. 12. 2014 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. 2014 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.  
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11) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
 
Ke konci roku 2014 je stále v účetní evidenci IS Kopanice (na účtu 951100) vedena bezúročná půjčka ze Svazu PRO-
BIO ve výši 140.000,- Kč, která má splatnost 30. 4. 2015. Ostatní krátkodobé výpomoci byly vráceny. 
 
12) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2014:   
 
V roce 2015 realizovala společnost dva projekty se zaměřením na ekologické zemědělství, které byly podpořeny 
státními dotacemi. 

1) Pro projekt „Osvěta a propagace ekologického zemědělství a regionální bioprodukce ve Zlínském kraji a 
na Hodonínsku“ poskytlo Ministerstvo zemědělství rozhodnutím č. 19/2014 dotaci ve výši 348 000,- Kč. 
Celkové konečné náklady projektu činily 541 706,15 Kč. 

2) Pro projekt „Prezentujeme ekologické zemědělství a biopotraviny i nové vědecké poznatky“ poskytlo 
dotaci Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím č. 65/32/14. Dotace činila 200.000,- Kč. Celkové náklady 
projektu dosáhly 322 567,- Kč.  

  
Byly realizovány od 1.1.2014 do 31. 12. 2014. Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty. Tato organizace se podílela výraznou měrou i na spolufinancování obou projektů. Další spolufinancování bylo 
doloženo z darů FO a PO a z přímých tržeb projektu (např. vložného na akce aj.). 
 
Dary v roce 2014 poskytly organizaci FO a PO v celkové výši 135.912,- Kč: 
PRO-BIO RC Bílé Karpaty 120.000,- Kč; Horňácká farma s.r.o. 5.000,- Kč; Chovancová Miroslava 4.000,- Kč; 
Ondruchová Petra 2.000,- Kč;  Čermáková Libuše 1960,- Kč; Sluštík Vladimír 1.500,- Kč; Vaculíková Jitka 1452,- Kč. 
Většina darů byla využita na spolufinancování projektů. 
 
Další dary FO a PO byly převedeny k financování hlavní činnosti do dalších let (na publikaci o výšivkách). Dar 
Gabrhelová Terézia 500,- Kč, Gabrhelová Lýdia 1.000,- Kč. 
 
Dary (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. Viz příloha Přehled nákladů a 
výnosů po zakázkách. 
. 
A. Komentář k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát – HLAVNÍ ČINNOST: 
 
Osobní náklady – mzdové náklady dvou zaměstnanců + náklady na pracovníky (Dohody o provedení práce) 
 
Spotřebované nákupy celkem -  významnou položku tvoří nové vybavení (počítač). Další náklady: nákup biopotravin 
pro ochutnávky na různých akcích, nákup kancelářských potřeb a jiného drobného spotřebního materiálu, publikace aj.  
 
Služby celkem  
Cestovné -  je uvedeno cestovné v rámci hlavní činnosti 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, 
dále pak telefony, internet, nájem prostor při akcích, náklady na propagaci a přípravu akcí, pojištění majetku a 
odpovědnosti, nájem kanceláře, náklady na aktualizace účetního programu Pohoda, aktualizace antivirových programů, 
poplatky za tvorbu a správu webu, grafické a tiskové náklady, 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 -  realizace studií, manuálů a mapování, poplatky za úhradu vložného a další služby související 
se vzdělávacími akcemi, prezentace, tržby za realizaci stáže ve firmě, tržby za průvodcovské služby aj. 
 
Silniční daň od roku 2014 vyplynula pro o.p.s. nutnost hradit nově i silniční daň. Je výhodnější denní sazba. V roce 
2014 činila tato daň celkem 1775,- 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 mzdový nákladů na kopírování a jiné doplňkové služby  
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Tržby za vlastní výkony a zboží administrativní práce - kopírování, tisk, faxování, poplatky za internet, prodej zboží  
 
Za rok 2014 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
• ve správě o.p.s. také nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku  - zisk + 23.200,32 Kč.  

 
Ve Starém Hrozenkově dne 23. 3. 2015 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 

 
 

4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
V účetní závěrce r. 2014 nemá naše organizace vedené žádné účty týkající se fondů. 
  
4. 4. INFORMACE O STAVU MAJETKU A ZÁVAZK Ů K ROZVAHOVÉMU 
DNI A JEJICH STRUKTU ŘE 
 

Stav majetku a závazků k 31.12. 2014 
 

  
MAJETEK 

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 38 620,51 

Pokladna (211000) 99 278,00 

Běžný účet (221200) 39 655,69 

Běžný účet (dříve pro Blokový grant) 221100 750,55 

Příjmy příštích období - dotace Marlin za prosinec (385) 17 524,00 

Odběratelé 0,00 

Přeplatek na silniční dani (315999) 175,00 

Ostatní přímé daně (342) přeplatek 973,00 

Ostatní přímé daně (342100) přeplatek daně srážkové 1 323,00 

Majetek celkem 198 299,75 

ZÁVAZKY 

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

Hospodářský výsledek za rok 2014          23200,32 

Dodavatelé (321) 54,20 

Ostatní dlouhodobé finanční výpomoci (951) 140 000,00 

Ostatní závazky (325) Kooperativa-zákonné pojištění 403,00 

Výdaje příštích období (383) 1 521,68 

Výnosy příštích období (384) 18 500,00 

Závazky celkem 198 299,75 
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4. 5.  INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 
ROZVAHOVÉM DNI, A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLN ĚNÍ ÚČELU 
VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Nejsou nám známy žádné významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, a které by byly významné pro 
naplnění účelu výroční zprávy.  
 

    PODĚKOVÁNÍ     

 

Za významnou finanční podporu, granty, dotace, zajímavé zakázky a dary v roce 2014 
děkujeme zejména:   
 
Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, 
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, ZO ČSOP 
Veronica Hostětín, Horňácké farmě s.r.o. z Hrubé Vrbky, 
Obcím Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, Vápenice, 
Vyškovec, Lopeník); Miroslavě a Jiřímu Chovancovým ze 
Študlova, Vladimíru Sluštíkovi z Kašavy, Libuši Čermákové 
z Brna, Lýdii Gabrhelové ze Starého Hrozenkova, Terézii 
Gabrhelové ze Starého Hrozenkova.  
  
 
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 
2014 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 Členům a pracovníkům Lísky, o.s. pro EVVO        

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

ekologických zemědělců v Šumperku 
o Pracovníkům VIS Bílé Karpaty, o.p.s.  z             

Veselí nad Moravou 
o Pracovníkům regionální pobočky SZIF  

z Uherského Hradiště 
o Pracovníkům Klubu kultury z Uherského Hradiště 
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Fondu dalšího vzdělávání z Prahy 
o Členům Občanského sdružení Tradice Bílých 

Karpat a Moštárny Hostětín s.r.o. 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 

Pracovníkům Ústavu zemědělské ekonomiky a 
informací Brno 

o Pracovníkům PV- AGRI, s.r.o. ze Soběslavic 
o Farmě Sádky z Kunovic 
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 Aleši Baránkovi z Prakšic 
o Elišce Křižkové st. ze Starého Hrozenkova 
o Členkám Ženského sboru Čečera ze Starého 

Hrozenkova 
o Martinu Jemelkovi ze Simpless Digital Agency 

s.r.o. ze Zlína 
o Marcele Mošťkové z Lopeníka 
o Marii Gazdové ze Štěchovic 

o Václavům Jurigovým st. a ml. z Vápenic 
o Michalovi Stránskému ze Starého Města  
o Marcele Surové ze Starého Hrozenkova  
o Bohumilu Kusákovi z Řeznictví U Kusáků 

z Ostrožské Nové Vsi 
o Pracovníkům a studentům SŠZePř Rožnov pod 

Radhoštěm  
o Štřední odborné škole v Luhačovicích 
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou a 

pořadatelům festivalu Ozvěny Horňácka 
o Tereze Musilové z Ministerstva zemědělství z 

Prahy 
o Janu Vondrovi z Brna 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
o Petru Vítovi právnímu poradci neziskovky.cz 
o Ivanu Stříteskému z Prostějova 
o 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 Lumíru Navrátilovi z Bojkovic 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Ondrovi Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Ekofarmám, které se zapojily do realizace Dnů 

otevřených dveří: Kozojedskému dvoru s.r.o. 
Nítkovice, Agrofyto spol. s r.o. Lidečko, Pavlu 
Šeligovi z Vlachovic, Horňácké farmě s.r.o. 
z Hrubé Vrbky a jejich kamarádům, 
spolupracovníkům a muzikantům 

o Ladislavu Ptáčkovi z Grymova 
o Marii Pechové z Valašských Klobouk 
o Vlastimilu Kelblovi z REBIA z Brna  
o Václavu Borákovi z Bystřice pod Lopeníkem 
o CK Valaška z Valašského Meziříčí 
o Dušanu Těšickému z KVS ze Zlína 
o Čestmíru Kudláčkovi z SZPI z Brna 
o Pracovníkům Klubu Alternativa ve Zlíně 
o Společnostem: Bio Vavřinec s.r.o. z Okrouhlic, 

Country Life s.r.o. z Nenačovic; Chov Charolais 
s.r.o. ze Slabců, Botanicus spol. s r.o. z Ostré u 
Lysé n. Labem. 

 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2015 
Autor textu a fotografií: Renata Vaculíková 


