
Ekologickému zemědělství blíž 
 
(12. října 2015 ve Starém Hrozenkově) 
Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic ze Starého Hrozenkova ve 
spolupráci s ekofarmami, výrobci biopotravin a dalšími partnery pořádají ve Zlínském 
kraji n ěkolikrát ro čně různé osvětové akce pro veřejnost, které mají za cíl přiblížit 
spotřebitelům a dalším zájemcům ekologické zemědělství, jeho principy i jednotlivé 
ekofarmy a regionální produkci biopotravin. 
 
12.  září 2015 proběhl Den otevřených dveří v Češkově mlýně v Jarcové u Vlašského 
Meziříčí. PRO-BIO obchodní společnost s r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem zahájila 
v tomto pronajatém mlýně letos výrobu biomouky. Zřídila v něm zároveň i podnikovou 
prodejnu, kde kromě mouky je možné zakoupit i další biopotraviny. V rámci dne otevřených 
dveří si mohli během komentovaných prohlídek zájemci mlýn prohlédnout a seznámit se 
s jeho fungováním i historií. Jeden ze zakladatelů a jednatelů firmy - Ing. Martin Hutař  
představil nejen společnost, ale i základní principy  ekologického zemědělství a různé druhy 
obilovin. Návštěvníci mohli některé výrobky společnosti také ochutnat. Program obohatila 
Líska, z.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, která připravila program pro děti s názvem „Odkud 
se bere jídlo“. Pro děti bylo milým zpestřením jistě i stádečko koz, které přivezla do Jarcové 
ekofarma Zerlina z Hážovic. O dobrou náladu se starala celé odpoledne Cérčí cimbálová 
muzika z Valašských Klobouk. Akci dle odhadů navštívilo během sobotního odpoledne až 
kolem 500 návštěvníků. 
 
10. října 2015 pak své brány otevřela veřejnosti Biofarma Juré v Lužkovicích u Zlína 
(www.biofarmajure.cz). Den otevřených dveří se zde konal v minulých letech už několikrát. 
Majitelé ekofarmy, manželé Vránovi, mají s aktivitami pro veřejnost řadu zkušeností, protože 
k farmě patří také hospůdka, kde se konají různé oslavy, svatby a další akce. Biofarma Juré se 
zaměřuje na chov masného skotu Limousine a ovcí. Pěstují a zpracovávají také ovoce a 
zeleninu. Mají bohaté zkušenosti i s pěstováním pohanky, nabízí rovněž ubytování. Navzdory 
sychravému a chladnému počasí navštívilo Den otevřených dveří v Lužkovicích kolem 200 
osob. Návštěvníci mohli vidět stříhání ovcí, ochutnat různé produkty farmy a jídla vyrobená 
z biopotravin či dokonce grilované jehně. Děti si vyzkoušely moštování nebo hod bramborou, 
některé odpočívaly při kreslení obrázků. Mezi nejoblíbenější atrakce patří na Biofarmě Juré 
exkurze, při kterých zájemce naloží na vlečku a odvezou traktorem za stádem skotu na 
nedaleké pastvině. Celé odpoledne zpříjemnili hrou na kytary i kamarádi manželů Vránových.    
 
Další akcí pro veřejnost, která se teprve připravuje, a která je také zaměřena na 
ekozemědělství a biopotraviny, bude 28. listopadu 2015 minifestival ekologického 
zemědělství pod názvem „Ekologické zemědělství v obrazech, slovech a chutích“. 2. 
ročník akce proběhne opět ve Zlíně v Alternativě – kulturním institutu od 13,00 do 20,00 
hodin. Kromě prezentací ekofarem a ochutnávek biopotravin čeká návštěvníky i několik 
velmi zajímavých dokumentárních filmů, které přivezou zástupci Harvest films, z.s. z Turska 
- pořadatelé mezinárodního festivalu filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a 
udržitelného rozvoje -  Life Sciences Film Festival (www.lsff.cz). Ve Zlíně tak proběhnou už 
podruhé malé ozvěny této výjimečné akce, kterou spolupořádá v Praze také Česká zemědělská 
univerzita.  
 
Na přípravě všech akcí se podílí i PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, regionální 
centrum Bílé Karpaty. Akce podpořilo Ministerstvo životního prostředí (Dny otevřených 
dveří), Ministerstvo zemědělství (mini festival) i Zlínský kraj (DOD na Češkově mlýně).   
Všem sponzorům i pořadatelům tímto velmi děkujeme! 
 
(Renata Vaculíková www.iskopanice.cz)   
 


