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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 zpraco-
vání 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 nezis-
ková 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.

O SPOLKU VESELÁ BIOFARMA



„POZNEJTE S NÁMI, JAK VZNIKAJÍ BIOPOTRAVINY NA EKOLOGICKÉM STATKU“

Neinvestiční dotace pro NNO z Ministerstva zemědělství:

Realizace projektu ve spolupráci s Oslavka, o.p.s. Náměšť nad Oslavou: 

Registrační číslo rozhodnutí: 52/2016

Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Příjemcem podpory byla Oslavka, o.p.s. - místní akční skupina (MAS) působící v jihovýchodní části kraje Vysočina kolem Náměšti 
nad Oslavou, která sdružuje celkem 32 obcí. Ta se dohodla s partnery (dalšími NNO), kterými byla zejména Veselá biofarma, na 
propagaci EZ a regionálních biopotravin formou popularizačního projektu, jehož cílem bylo zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně 
zainteresované veřejnosti v ČR o tom, jak se produkují regionální bioprodukty a biopotraviny na jižní Moravě a o praxi ekologic-
kého zemědělství (EZ) v produkčních oblastech. Dalším cílem bylo zapojit spotřebitele a obyvatele z měst do aktivit ekologických 
zemědělců na venkově a propagovat tak jejich (místní) produkci. Navázáním vztahu mezi ekozemědělci a spotřebiteli z měst pak 
napomoci odbytu regionálních biopotravin.

V rámci projektu se uskutečnily čtyři dny otevřených dveří na ekofarmě (od dubna do října 2016). Programy jednotlivých dní byly 
zaměřeny na osvětu produkčního potenciálu  ekologického zemědělství na orné půdě, které není – ve srovnání s EZ na TTP – u nás 
velmi rozšířené:     

• Využití a zpracování netradičních a minoritních plodin a propagace jejich ekologického pěstování.

• Zpracování a využití léčivých a aromatických plodin včetně certifikovaných volných sběrů a ekologické produkce. 

• Regionální a domácí zpracování ovoce a zeleniny ve vazbě na ekologické zelinářství a ovocnářství.

• Výroba biovína a ekologické vinohradnictví.

Veselá biofarma v rámci projektu připravila pokusné a ukázkové pozemky, zajistila modelové zpracování biosurovin, ochutnávky 
a poskytla přednáškový sál pro semináře. K jednotlivým tematicky zaměřeným seminářům byly vydány pracovní listy a vyrobeny 
informační a propagační materiály (papírové tašky, leták, informační cedule na farmě).

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 dnech otevřených dveří a další materiály k projektu byly zveřejněny na webových stránkách Oslavky, o.p.s  (www.
oslavka.cz) a Veselé biofarmy, z.s. (www.veselabiofarma.cz).

„OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA EKOLOGICKÉ FARMĚ VE VELKÝCH HOSTĚRÁDKÁCH“

Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016 z Programu rozvoje Jihomoravského kraje:

Registrační číslo rozhodnutí: 036235/16/OZP

Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

REALIZOVANÉ PROJEKTY



Environmentální výchova ve školách je důležitou součástí výukového programu dětí a mládeže, často však chybí možnost seznámit 
žáky s ekologickým chováním firem v praxi. Vzdělávací program, který vytvořila Veselá biofarma pro účastníky akcí Den na ekofarmě 
a Den otevřených dveří na ekofarmě, měl za cíl propagovat význam ekologického zemědělství pro OŽP, zdravý životní styl a udržitel-
ný rozvoj na venkově i v domácnosti. Tomu odpovídala i témata jednotlivých stanovišť na ekofarmě:

Biodiverzita, biozahrada, zemědělství bez chemie, půda welfare (pohoda) hospodářských zvířat a ochrana fauny, 
zelená lékárna, udržitelný rozvoj, lokální produkce a její zpracování, třídění odpadu. Programu se zúčastnili žáci osmých 
tříd Základní školy v Hustopečích, ale i mladé rodiny s dětmi v rámci Dne otevřených dveří na ekofarmě.

Informace o akcích a některé výukové materiály byly zveřejněny na webových stránkách Veselé biofarmy.

„SEMINÁŘ O EKOLOGICKÉM VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ A CYKLUS ODBORNÝCH ŠKOLENÍ 

– EXKURZÍ PRO SPOTŘEBITELSKOU VEŘEJNOST“

Podpora z Vinařského fondu:

Registrační číslo rozhodnutí: 800/2016

Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016

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). 

Seminář o ekologickém vinohradnictví a vinařství, za podpory Vinařského fondu, se uskutečnil 8. října 2016 ve Velkých Hostěrádkách 
za účasti cca 30ti zájemců.  Seminář byl zaměřený na spotřebitele a zájemce o révu vinnou a víno. Cílem semináře bylo zajímavou  
a interaktivní formou představit ekologické pěstování révy vinné a výrobu biovína v ČR.

V rámci semináře vystoupil s přednáškou „Historie a současnost pěstování révy vinné v Evropě“ Dr. Jaroslav Staňa a přednášku  
o ekologickém vinohradnictví přednesl Ing. Jiří Sedlo. Přednáškám předcházel workshop v modelovém vinohradu Veselé biofarmy, 
který vedl Ing. Karel Válka se zaměřením na mladý vinohrad – řez, vedení, okopávka, meziřadí, apod. Pak následovala prohlídka celé 
ekofarmy, občerstvení z místních biosurovin a představení piwi odrůd a jejich degustace. 

Aktualizovaná kapitola o ekologickém vinohradnictví a vinařství z učebnice EZ (autor: Jiří Sedlo) je – kromě jiných materiálů – v pdf 
ke stažení na stránkách spolku.



• Certifikace EZ - všechny plochy v areálu bývalého ZD byly převedeny do režimu ekologického zemědělství – vinohrad, ovocný 
sad, zeleninová zahrádka, výsadby keřů, pastviny. Cílem je ukázat i ostatním neziskovým organizacím, že pokud chceme hovo-
řit o ekologickém zemědělství a biopotravinách, tak by měly být i propagační pozemky a provozy certifikovány.

• Prodej produktů z farmy na Bioslavnostech (červenec 2016) ve Starém Městě pod Sněžníkem a na Čejkovických bylinkových 
slavnostech (září 2016).

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).

• 

• Vybudování opěrné drátěnky s akátovými kůly ve vinohradu a pro štíhlá vřetena.

• Exkurze a návštěvy veřejnosti na farmě, zahraniční návštěvy, exkurze studentů ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, exkurze ekozemědělců a studentů z Moravských Kopanic a řada dalších.

• Zajištění vzdělávacího programu pro krajské úředníky JM kraje.

• Zajištění programu pro příměstský tábor dětí zaměstnanců firmy Sonnentor o letních prázdninách.

• Sběr a sušení bylin pro výrobu propagačního čaje Pohodář.

• Spolupráce s Rebiem – prodej přebytků biobrambor do restaurace.

• Zásobování členů spolku a spotřebitelské skupiny z Brna zeleninou (brambory, dýně Hokkaido, sezónní zelenina) a masem 
(biovepřové a biojehněčí).

• V rámci činnosti Klubu přátel ekologického vinařství při Veselé biofarmě „Putování po vinařstvích jižní Moravy“ se uskutečnily  
3 návštěvy ekovinařů: Vinařství Válka (leden), Vinný sklep Eben – p. Vlastimil Peřina (duben) a Vinselekt Michlovský (květen).

• Spolupráce s obcí (např. při sportovním utkání a jarmarku).

• Brigády pracovníků firmy PRO-BIO, kteří během celého roku jezdili ze Starého 
Města pod Sněžníkem na farmu pomáhat.

Během roku 2016 navštívilo Veselou biofarmu více než 500  
zájemců o ekologické zemědělství a biopotraviny.

DALŠÍ ČINNOSTI SPOLKU



Příprava a podání projektů:

Ministerstvo zemědělství 

• Realizace podpořeného projektu spolu s Oslavka o.p.s. „Zvýšení povědomí o pozitivech ekologického zemědělství mezi dětmi, 
mládeží a spotřebiteli“.

• Podání projektu „Propagace ekologického zemědělství přímo na ekofarmě, činnost osvětového centra EZ ve Velkých  
Hostěrádkách“.

Vinařský fond 

• Podání projektu „Podpora zaměřená na propagaci ekologického vinohradnictví  
a výroby biovína prostřednictvím semináře pro spotřebitele a zájemce o víno“.

Jihomoravský kraj 

• Příprava a podání projektu v rámci dotačního programu pro poskytování dotací  
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na ochra-
nu ptáků a drobných živočichů na ekologické farmě.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

• Příprava projektu zaměřeného na vzdělávání spotřebitelů.

• Putování po ekologických vinařstvích jižní Moravy – akce Klubu přátel ekologického vinařství při Veselé biofarmě.  
Cílem je zmapování dalších ekologických vinařů na jižní Moravě.

• 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. Příprava celé ekofarmy na vstup do programu Demonstrační farmy MZe ČR – od roku 2018.

• 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, dýně Hokkaido 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.

ZÁMĚRY ORGANIZACE NA PŘÍŠTÍ ROK



FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2016

NÁKLADY KČ

Spotřeba materiálu 101 467

Ostatní služby 214 699

Mzdové náklady 198 321

Ostatní daně a poplatky      1 240

Jiné ostatní náklady  4 922

Odpisy      520

Celkem 521 169

VÝNOSY KČ

Tržby za vlastní výrobky 122 537

Tržby z prodeje služeb 54 172

Zúčtování fondů (darů) 82 188

Jiné ostatní výnosy 2 028

Tržby z prodeje materiálu 10 865

Přijaté členské příspěvky 13 000

Provozní dotace 53 970

Celkem 338 760

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KČ

Výnosy celkem 338 760

Náklady celkem 521 169

Hospodářský výsledek -182 409



Veselá biofarma je členem: 

• PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců  

• sítě neziskových organizací provozujících ekocentra 

Spolupráce

• PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

• VH Agroton, s.r.o. 

• Sonnentor, s.r.o.

• PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, RC jižní Morava

• Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

• ZŠ Hustopeče, Komenského

• Krajský úřad Jihomoravského kraje

• Tierra Verde

• Agrisen s.r.o. 

• BIOVIVA s.r.o. 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

• Bioinstitut o.p.s.

• Veronica Brno, Veronica Hostětín

• Nadace Partnerství 

• Vinařství Veritas  

• Vinařství Válka

• Rebio Brno

• Café a restaurant Ponava Brno

• Liga ekologických alternativ 

• Oslavka, o.p.s. 

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

• Česká společnost ornitologická 

• Gengel o.p.s.

• obec Velké Hostěrádky

VESELÁ BIOFARMA JE ČLENEM



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.

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

Pokus 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.

PODĚKOVÁNÍ

KONTAKT

SPONZORSKÝ DAR


