Výroční zpráva
za rok 2018

Výroční zpráva 2018
Veselá biofarma, z.s.
Spolek přátel ekologického zemědělství, Velké Hostěrádky

O spolku Veselá biofarma
Zájmové sdružení přátel ekologického zemědělství vychází z idejí zakladatelů EZ v ČR, kteří se po letech
sešli právě ve Velkých Hostěrádkách, aby nastartovali 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 propagace zdravého životního stylu, udržitelných forem
zemědělství 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.
Mezi další činnosti spolku patří osvěta v oblasti EZ, vzdělávání a výchovné projekty,
ochrana životního prostředí, biodiverzity a krajiny, propagace biopotravin a snaha o
„udržitelné“ chování v rodině a svém okolí.

ekologické zemědělství

Lidé ve Veselé biofarmě
Nejvyšší orgán spolku:
Valná hromada

Rada spolku:

Kontrolní orgán:

Ing. Tomáš Mitáček - předseda

Ing. Jiří Bureš

Ing. Martin Hutař - místopředseda

Jiří Matěj

Ing. Jiří Urban - člen rady

Ing. Pavla Hutařová

Ing. Mojmír Kopecký - člen rady

Další členové spolku:
Ing. Petr Trávníček
Ing. Karel Matěj
Irena Burešová
Ing. Jarmila Urbanová
Ing. Michael Vrána
Ing. Karel Válka

Lidé, kteří nám pomáhají:
Ing. Vlastimil Trčka
Bc. Milada Válková
Marcela Jurasová
Veronika Semelková
Jaromír Hutař
Ing. Radim Lokoč
Jarmila Tomášková
Ing. Milan Gruber

Realizované projekty
“Propagace šetrného způsobu zemědělského hospodaření
na ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách.”
Neinvestiční dotace pro NNO z Ministerstva zemědělství
Registrační číslo rozhodnutí: 36/2018
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Cílem projektu bylo v praxi, přímo na ekofarmě, zvýšit zážitkovou formou povědomí o ekologickém
zemědělství mezi středoškolskou a vysokoškolskou mládeží a spotřebitelskou i odbornou veřejností.
Informovat o jeho pozitivech a přínosech. Obecně zvýšit pozitivní vnímání zemědělství, regionální
produkce potravin a vztahu zemědělství k přírodě a rozvoji venkova, zlepšit znalosti o zemědělství
zejména ve smyslu jeho vlivu na životní prostředí, krajinotvorbu, pohodu hospodářských zvířat,
druhovou rozmanitost, včetně zachování genetických zdrojů.
Dalším cílem projektu bylo ukázat mládeži, která se rozhoduje o svém budoucím povolání (střední
škola bez odborného zaměření), že zemědělství a potravinářství může být zajímavá práce v přírodě a
s přírodními produkty a že při dodržování základních ekologických principů nemusí být v protikladu s
ochranou přírody, zvířat a zdravým životním stylem.
V rámci projektu se uskutečnily 2 Dny na ekofarmě pro studenty středních škol a 1 den pro studenty VŠ
Mendelu s vytvořením výukových stanovišť s těmito tématy:
• ornitologie a zemědělství
• biologická a nechemická ochrana rostlin
• šetření s vodou a ochrana proti suchu a erozi
• rostlinná produkce se zaměřením na méně rozšířené plodiny
Studenti na jednotlivých stanovištích získali jednak teoretické znalosti, ale zapojili se i do praktických
činností zábavnou a hravou formou. Zároveň byly k některým stanovištím vytvořeny výukové materiály
a naučná stezka byla doplněna o 2 panely.
Celodenní podzimní seminář a den otevřených dveří na ekofarmě se uskutečnil v listopadovém termínu
a byl zaměřený na propagaci ekologického vinohradnictví a vinařství a ekologický chov prasat. V rámci
dne otevřených dveří byly připraveny i aktivity pro děti.
Součástí projektu bylo také zpracování studie o vzdělávacím zařízení na ekofarmě ve Velkých
Hostěrádkách, včetně plánů a vizualizace, v české a anglické verzi.
Veselá biofarma v rámci projektu připravila pokusné a ukázkové pozemky, zajistila modelové zpracování
biosurovin a ochutnávky z méně tradičních plodin.
Na realizaci tohoto projektu se významně podílely i další organizace:
PRO-BIO, s.r.o. Staré Město, VH Agroton, s.r.o., Sonnentor Čejkovice, ÚKZÚZ Brno, PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců a další.
Informace o akcích a další materiály k projektu byly zveřejněny na webových stránkách Veselé
biofarmy, z.s. (www.veselabiofarma.cz).

“Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
na ekofarmě ve Velkých Hostěrádkách v roce 2018.“
Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018 z Programu rozvoje
Jihomoravského kraje,
Registrační číslo rozhodnutí: 052977/2018/OŽP
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Poskytovatel: Jihomoravský kraj
Environmentální výchova ve školách je důležitou součástí výukového programu dětí a mládeže, často
však chybí možnost seznámit žáky i studenty s ekologickým chováním firem v praxi. Vzdělávací
program, který vytvořila Veselá biofarma pro účastníky akce Den na ekofarmě, měl za cíl propagovat
význam ekologického zemědělství pro OŽP, zdravý životní styl a udržitelný rozvoj na venkově i v
domácnosti. Tomu odpovídala i témata jednotlivých stanovišť na ekofarmě:
• Biologická a nechemická ochrana rostlin
• Šetření s vodou a ochrana proti suchu a erozi
• Třídění odpadu a kompostování
• Ornitologie a zemědělství
• Byliny v přírodě, na farmě a v kuchyni.
Programu se zúčastnili jednak studenti Střední zahradnické školy v Rajhradu, Střední průmyslové školy
chemické v Brně a studenti Mendelovy univerzity v Brně.
V rámci projektu byla dovybavena vnitřní učebna židlemi, stoly, výdejníkem na pitnou vodu a
zatemňovacími závěsy. Pro venkovní výuku byly založeny ukázkové parcelky s rozličným množstvím
plodin a byl instalován sud pro zachytávání vody ze stříšky venkovní učebny.
Informace o akcích a některé výukové materiály byly zveřejněny na webových stránkách Veselé
biofarmy (www.veselabiofarma.cz).

“Seminář o ekologickém vinohradnictví a vinařství se zaměřením na nově
registrované odrůdy révy vinné vhodné pro ekologické zemědělství.“
Podpora z Vinařského fondu
Registrační číslo rozhodnutí: 295/2018
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018
Poskytovatel: Vinařský fond
Spolek Veselá biofarma založil v areálu farmy v roce 2015 modelový ekologický vinohrad o výměře 0,1
ha, ve kterém je vysazena zejména moštová odrůda Solaris a dalších cca 15 stolních i moštových odrůd
vhodných do EZ (se zvýšenou odolností proti houbovým chorobám).
Projekt zahrnoval několik aktivit. Hlavní aktivitou byl seminář o ekologickém vinohradnictví a vinařství,
který se uskutečnil přímo u ekologického vinaře ve Vinařství Válka v Nosislavi. Seminář byl zaměřený
na spotřebitele a zájemce o víno. Cílem semináře bylo zajímavou a interaktivní formou představit
ekologické pěstování révy vinné a představit některé nově registrované odrůdy vhodné pro pěstování v
EZ, které si teprve hledají cestu ke svým spotřebitelům.
V první části semináře Ing. Karel Válka udělal prohlídku ekologických vinic se zaměřením na odrůdové
znaky dozrávajících hroznů.
Poté následovala přednáška RNDr. Jaroslava Stani o výrobě kvevri vín v zahraničí, ale také v naší
republice a představení nových odrůd révy – přednáška byla spojena s degustací vzorků (např. odrůdy
Savilon, Vesna, Tristar, Svojsen, Nativa, Mery, Medea).
K výrobě kvevri vín byl zpracován informační materiál, který je také k dispozici ke stažení na stránkách
Veselé biofarmy (www.veselabiofarma.cz).

Další činnosti spolku
• Průběžné práce ve všech ukázkových provozech EZ na farmě:
• pěstování léčivých a aromatických rostlin, certifikované volné sběry, sušení a výroba čajů
a bezového sirupu,
• polní pěstování brambor a zeleniny,
• selská biozahrada (ovocné stromy, keře, ovoce, zelenina a okrasné rostliny),
• ukázková ekologická vinice,
• malé zpracování ovoce a zeleniny (zavařování a sušení).
• Sběr a sušení bylin pro výrobu propagačního čaje Pohodář.
• Spolupráce s Café Ponava Brno – prodej přebytků zeleniny do restaurace.
• Zásobování členů spolku zeleninou a masem (biovepřové a biojehněčí).
• Spolupráce s obcí (např. při sportovním utkání).
• Zajištění Polních dnů a skupinových demonstračních akcí pro VH Agroton v rámci projektu
Demonstrační farma EZ.
• Exkurze a návštěvy veřejnosti na farmě, zahraniční návštěvy (z Moldávie a Rakouska),
exkurze ekozemědělců a řada dalších.
• Celkem se na farmě uskutečnilo cca 30 akcí pro více jak 600 účastníků.

Záměry organizace na rok 2019
Příprava a podání projektů:
Ministerstvo zemědělství
Realizace podpořeného projektu „Vzdělávání a propagace ekologického zemědělství na Veselé biofarmě
ve Velkých Hostěrádkách“.
Jihomoravský kraj
Příprava a podání projektu v rámci dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na ornitologii a zemědělství a na šetření s vodou a
ochranou proti erozi.

Putování po ekologických vinařstvích jižní Moravy – akce Klubu přátel ekologického vinařství při
Veselé biofarmě. Cílem je zmapování dalších ekologických vinařů na jižní Moravě. Konkrétně to bude
návštěva rodinného vinařství rodiny Kadubcových Víno z Horňácka v měsíci květnu.
Otevření farmy veřejnosti – řada osvětových a vzdělávacích aktivit v průběhu celého roku v rámci
realizace projektů.
Spolupráce s firmou VH Agroton, s.r.o. – zejména při návštěvách a exkurzích profesionálních
zemědělců se zájmem o přechod na EZ. Pokračování spolupráce při zajišťování akcí v programu
Demonstrační farmy MZe ČR.
Spolupráce s nově vznikajícím subjektem v areálu farmy – environmentálním sociálním podnikem
Jasan, s.r.o., jehož cílem je podpora biodiverzity za pomoci tří osob znevýhodněných na trhu práce.
Zpracování produktů – zpracování části produkce na džemy, sirupy, sušené ovoce, směsi sušených
bylin, sušená rajčata apod. pro potřeby farmy a členů spolku.
Polní pěstování brambor pro potřeby farmy a prodej.
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.

Finanční přehled za rok 2018
Náklady:
Spotřeba materiálu

97 902 Kč

Cestovné

40 373 Kč

Ostatní služby

201 745 Kč

Mzdové náklady

260 049 Kč

Ostatní daně a poplatky

1 054 Kč

Jiné ostatní náklady

923 Kč

Odpisy

520 Kč

Celkem

602 566 Kč

Výnosy:
Tržby za vlastní výrobky

745 Kč

Tržby z prodeje služeb

156 202 Kč

Zúčtování fondů (darů)

77 929 Kč

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté členské příspěvky

0 Kč
5 654 Kč
14 000 Kč

Provozní dotace

279 400 Kč

Celkem

533 930 Kč

Výsledek hospodaření:
Výnosy celkem

533 930 Kč

Náklady celkem

602 566 Kč

Hospodářský výsledek

-68 636 Kč

Veselá biofarma je členem

PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců

Sítě neziskových organizací
provozujících ekocentra

Spolupráce:
• PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

• Tierra Verde

• VH Agroton, s.r.o.

• Bioinstitut o.p.s.

• Sonnentor, s.r.o.

• Veronica Brno, Veronica Hostětín

• PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců, z.s.

• Vinařství Veritas

• PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců,
RC jižní Morava

• Vinařství Válka

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
• Informační středisko pro rozvoj Moravských
Kopanic, o.p.s.

• Café a restaurant Ponava Brno
• Rebio Brno
• Liga ekologických alternativ

• ZŠ Židlochovice

• Oslavka, o.p.s.

• SŠ zahradnická Rajhrad

• ZERA - Zemědělská a ekologická regionální
agentura, z.s.

• SŠ chemická Brno
• Krajský úřad Jihomoravského kraje
• Ministerstvo zemědělství

• Česká společnost ornitologická
• obec Velké Hostěrádky

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 a zejména svou prací přispěli k realizaci našich projektů.
Děkujeme všem návštěvníkům farmy i účastníkům vzdělávacích akcí za pomoc, projevenou důvěru a zájem.

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
facebook: fb.com/veselabiofarma/

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.

