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Úvodní slovo
Zájmové sdružení přátel ekologického zemědělství začalo v podstatě se stejnými osobami, které
jsou nyní členy spolku, fungovat již v roce 1990 pod hlavičkou PRO-BIO Svazu producentů
a zpracovatelů biopotravin. Poté se hlavní aktéři rozešli a stali se z nich poradci, manažeři,
zemědělci a obchodníci s biopotravinami. Po letech se sešli právě ve Velkých Hostěrádkách, aby
založili neziskový projekt „Veselá biofarma“ s cílem propagovat ekologický přístup k zemědělství
a zpracování potravin na praktických příkladech.
Samotné propagační aktivity na ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách začaly již v roce 2010, tehdy
ještě pod hlavičkou jednotlivých partnerských firem, ale i jako soukromá zájmová činnost hlavních
aktérů. V roce 2014 pak byl formálně založen spolek, jako nezisková organizace.

Idea, poslání a cíle organizace
Hlavním cílem spolku je směřování k udržitelnému rozvoji společnosti a ochrana životního
prostředí na všech úrovních. Jako praktický příklad pro naplnění tohoto všeobecného cíle je
zvoleno ekologické zemědělství, které je tradičním multifunkčním modelem hospodářské činnosti
člověka, zajišťujícím jeho duchovní i materiální potřeby a plnohodnotnou výživu lidí bez
negativních vlivů na své okolí.
Cílem spolku je v praxi a v pozitivním přátelském prostředí ukázat, že naplnění níže uvedených cílů
ekologického zemědělství (M.Altieri, 1994) je uskutečnitelné i v podmínkách České republiky:
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Činnost v příslušném roce
Spolek se v roce 2015 zaměřoval zejména na propagační a osvětovou činnost EZ, na produkci
a zpracování některých plodin, na přípravu témat a budování materiálně- technického zázemí
k nim a získávání informací o podobných projektech:
 Organizace dvou běhů (srpen, říjen 2015) školení „Pěstování polních plodin v ekologickém
zemědělství“ ve spolupráci s firmou Biocont Laboratory.
 Exkurze na farmě pro veřejnost ve spolupráci s firmou Sonnentor, exkurze z České
zemědělské univerzity v Praze.
 Zahraniční exkurze (Moldavsko) a zahraniční návštěvy.
 Spolupráce s Rebiem – prodej přebytků biobrambor a dýně Hokkaido do restaurace.
 Vyřízení bio certifikace volných sběrů a výroby propagačního biočaje z místních surovin (ve
spolupráci s firmou Sonnentor).
 Zbudování sušárny bylin.
 Zásobování členů spolku a spotřebitelské skupiny z Brna zeleninou (brambory, dýně
Hokkaido, sezónní zelenina) a masem (biovepřové a biojehněčí).
 Prodej produktů z farmy na Bioslavnostech (červenec 2014 a 2015) ve Starém Městě pod
Sněžníkem.
 Úprava a ekologizace areálu farmy (bývalé klasické družstvo), vytvoření projektu Selské
biozahrady, výsadby stromů, keřů a vinohradu.
 Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění těchto
vzdělávacích programů:
o Léčivé rostliny, byliny a koření pro školní zahradu,
o Školní zahrada - Léčivé rostliny, byliny a koření,
o Podpora přírodovědné gramotnosti žáků na 2. stupni ZŠ / Metody a formy práce.
 V rámci faremní akce domácí zabijačky se uskutečnilo setkání představitelů řady
ekologických subjektů i státních institucí (Sonnentor, Bioinstitut, Veronica Brno, Veronica
Hostětín, Nadace Partnerství, PRO-BIO, Vinařství Veritas, Rebio, ÚKZÚZ, Mendelova
univerzita v Brně, Liga ekologických alternativ).
 Získávání informací o podobných projektech u nás i v zahraničí – návštěva centra Veronica
Hostětín, Brodowinu Německo.
 Spolupráce s obcí (např. úprava sakrálních prvků v krajině, výsadba zeleně, propagační
prodej na předvánočních trzích, sportovní utkání…), a s Místní akční skupinou Oslavka
(projektová příprava).
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Finanční přehled za rok 2015
Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem

Výnosy

Kč
49 195
44 916
4 034
950
2 097
272
101 464

Kč

Tržby z prodeje služeb
Zúčtování fondů (darů)
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté členské příspěvky
Celkem

10 280
101 463
2 388
1 376
19 000
134 507

Výsledek hospodaření

Kč

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

134 507
101 464
33 043
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Orgány organizace, členové spolku
Nejvyšší orgán spolku: valná hromada
Rada spolku:
předseda rady spolku: Ing. Jiří Urban
místopředseda rady spolku: Ing. Martin Hutař
člen rady spolku:





Ing. Karel Matěj
Cyril Urbánek
Marie Urbánková
Ing. Jiří Bureš

Kontrolní orgán:
člen kontrolní komise:
 Ing. Jarmila Urbanová
 Ing. Tomáš Mitáček
 Ing. Pavla Hutařová
Další členové spolku:





Ing. Petr Trávníček
Ing. Mojmír Kopecký
Irena Burešová
Jiří Matěj
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Spolupráce
Spolek spolupracuje s těmito subjekty:






















PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
VH Agroton, s.r.o.
Sonnentor, s.r.o.
Agrisen s.r.o.
BIOVIVA s.r.o.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Bioinstitut o.p.s.
REMÍZKA
Veronica Brno, Veronica Hostětín
Nadace Partnerství
Vinařství Veritas
Rebio
Liga ekologických alternativ
Oslavka, o.p.s.
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Česká společnost ornitologická
Gengel o.p.s.
MAS Hustopečsko
Biocont Laboratory s.r.o.
obec Velké Hostěrádky

Záměry organiz
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Záměry organizace na příští rok
certifikace EZ – chceme všechny plochy v areálu bývalého ZD převést do režimu ekologického
zemědělství – vinohrad, ovocný sad, zeleninovou zahrádku, výsadby keřů, pastviny
zpracování produktů – v rámci certifikace EZ připravujeme zpracování produkce na džemy, sirupy,
sušené ovoce, směsi sušených bylin, sušená rajčata apod.
prodejní místo na farmě – prodej vlastní produkce (brambory, zelenina, byliny, čaj Pohodář),
produkty firmy PRO-BIO a Sonnentor, příp. dalších bioproduktů od okolních farmářů
polní pěstování brambor, dýně Hokkaido, červené řepy – část pěstování se přesune do Selské
biozahrady, kde bude možné zalévat
pěstování zeleniny a aromatických a léčivých rostlin pro potřeby farmy – vaření z vlastní produkce
pro různé faremní akce, semináře, školení
pěstování, sběr a sušení bylin na čaj – pokračování v pěstování a volných sběrů bylin na již
osvědčený čaj Pohodář
příprava a podání projektů:
Ministerstvo zemědělství – projekt zaměřený na propagaci bioproduktů, regionálních produktů,
ekologického zemědělství
Vinařský fond – podpora zaměřená na propagaci ekologického vinohradnictví a výroby biovína
prostřednictví exkurzí k ekologickým pěstitelům a semináře zaměřeného na ekologické
vinohradnictví pro spotřebitele a zájemce o víno
Jihomoravský kraj – v projektu zaměřeném na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu bude
spolek spolupracovat s obcí a ZŠ v Hustopečích na přípravě programu pro děti, mládež i dospělé,
který jim zábavnou formou představí práci na ekologické farmě
Deutsche Bundesstiftung Umwelt – projekt zaměřený na vzdělávání spotřebitelů
Putování po ekologických vinařstvích jižní Moravy – akce Klubu přátel ekologického vinařství při
Veselé biofarmě. Cílem je zmapování ekologických vinařů na jižní Moravě.
otevření farmy veřejnosti – řada osvětových a vzdělávacích aktivit v průběhu celého roku v rámci
projektu „Poznej s námi hospodářský rok na ekologickém statku“, např. den zaměřený na
ekologické ovocnářství a zelinářství, den zaměřený na léčivé a aromatické plodiny apod.
zařazení farmy do Ekocenter – zařazení farmy do projektu Ekocentra.cz, který je podporován
Ministerstvem životního prostředí
vybudování zázemí pro zpracování biovepřového masa pro nabídku „domácí zabijačky“ pro
zájemce z řad veřejnosti
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Poděkování
Děkujeme všem firemním sponzorům a individuálním
dárcům za podporu našich neziskových aktivit.
Děkujeme členům našeho spolku, externím
spolupracovníkům a kolegům z partnerských organizací za
to, že svým dílem přispěli k realizaci našich projektů.
Děkujeme všem návštěvníkům farmy i účastníkům
vzdělávacích akcí za projevenou důvěru a zájem.

Sponzorský dar
Pokud Vás aktivity spolku Veselá biofarma zaujaly a chcete-li nás v nich finančně podpořit, můžete
nám poslat sponzorský dar bankovním převodem na číslo účtu vedeného u Komerční banky a.s.:
107-9336650227/0100.
Uvítáme jakoukoliv finanční podporu naší činnosti. Pokud si přejete, abychom Vám zaslali
potvrzení o přijetí daru (např. pro účely daňového přiznání), zašlete nám e-mail s potřebnými
informacemi (jméno a adresu trvalého bydliště). Za jakýkoli finanční příspěvek Vám předem
děkujeme.
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Kontakt
název organizace: Veselá biofarma, z.s.
číslo a datum registrace: KS Brno, odd. L, vl. 20208, 18. 12. 2014
sídlo organizace: Velké Hostěrádky 224, 691 74
adresa kanceláře: Velké Hostěrádky 224, 691 74
kontaktní osoba: Ing. Jarmila Urbanová
telefon: +420 603 589 845
e-mail: urbanova@veselabiofarma.cz
IČO: 03620921
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Šumperk
číslo účtu: 107-9336650227/0100
webové stránky: www.veselabiofarma.cz

