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Slovo předsedy 

Členská základna 
počet členù a struktura, výmìra zemìdìlské 
pùdy 

Poradenství
poradenské krou�ky, �kolení, semináøe, publi-
kace, knihovna

Projekty
výčet projektù zamìøených na propagaci, osvì-
tu, vzdìlávání, výzkum a marketing

Marketing
podpora odbytu produktù

Propagace a reklama 
propagační akce a aktivity

Výroční zprávy jednotlivých 
regionálních center 
hodnocení uplynulého roku v jednotlivých 
regionech

PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů 
potravin a přátel ekologického 
zemědělství 
hodnocení činnosti a budoucí plány novì zalo-
�ené pobočky svazu 

Svépomocný fond 

správa a slo�ení rady Svépomocného fondu, 
jeho program, plány, priority a hospodaøení

Práce svazových sekcí
uplynulá činnost Sekce prodejcù biopotravin 
a Biodynamické sekce

Partnerské organizace 
domácí a zahraniční partnerské organizace

Orgány svazu 
rada svazu, revizní komise a mana�er svazu

Zpráva o hospodaření 
podrobný výčet polo�ek hospodaøení 
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SLOVO  PŘEDSEDY PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců:

Milí pøátelé,
od poslední Valné hromady na�eho svazu uply-
nul ji� rok, a proto se ohlédnìme trochu zpìt 
a zhodno�me jej.

V �ivé pamìti máme jistì v�ichni srpnové 
povodnì i øíjnovou vichøici. Tyto �ivly napá-
chaly značné �kody nejen nám zemìdìlcùm, 
ale i ostatním občanùm České republiky. Jsem 
rád, �e členové svazu nebyli a� na výjimky mezi 
posti�enými. V tìchto pøípadech svaz prostøed-
nictvím Svépomocného fondu poskytl finanční 
prostøedky formou bezúročných pùjček pøed-
nostnì vìt�inì posti�eným.

Teprve v tìchto situacích si človìk plnì uvì-
domí výhody členství ve svazu a zjistí, �e pøi 
odstraòování �kod není sám.

Jen na okraj chci pøipomenout, �e díky rea-
lizaci nového systému rozdìlování prostøedkù 
ze Svépomocného fondu bylo uspokojeno více 
�adatelù o pùjčku, ne� tomu bylo doposud. Také 
platební morálka dlu�níkù se výraznì zlep�ila.

Program členských výhod (Svépomocný fond), 
ale také spolupráce na mezinárodním poli pøi 
prosazování ekologického zemìdìlství (Dohoda 
o spolupráci se svazem Bioland, Evropská aka-
demie EZ atd.) pøitahuje nové členy a základna 
se tak neustále rozrùstá.

Zvykli jsme si na regionální centra a prosa-
zování zájmù jejich prostøednictvím, jeliko� 
správci RC jsou členy rady svazu. Bohu�el rada 
svazu rozhodla na počátku roku 2002 o zru�ení 
RC Ji�ní Čechy, které nevykazovalo dostatečnou 
aktivitu a tím nehájilo zájmy svých členù.

V záøí roku roku 2002 byla zalo�ena pobočka 
�PRO-BIO Liga ochrany spotøebitelù potravin 
a pøátel EZ�. Od této chvíle fungovalo pøi svazu 
jedenáct poboček s právní subjektivitou.

Členové rady svazu rokovali v�dy na jiném 
místì, tak aby zemìdìlci pøíslu�ného RC mìli 
mo�nost se této akce zúčastnit a øe�it tak své 
problémy pøímo s vedením svazu.

Zasedání se konala v  Karlových Varech, 
v Pávovì u Jihlavy, v Kochánovì na �umavì 
a poslední rada svazu probìhla v Pavlovì na 
ji�ní Moravì.

Díky dobré činnosti regionálních center 
a spolupráci se svazovými poradci nám ubylo 
problémù spojených s kontrolou inspektorù KEZ 
o. p. s. Ne v�dy se v�ak podaøilo prosadit zájmy 
na�ich členù na zasedáních správní rady této 
společnosti.

Toto platí i pøi zastupování členské základny 
na pùdì MZe ČR. Na�e pøipomínkování posky-
tování finančních prostøedkù pro EZ se v na-
øízení vlády 505/2000 Sb. pro rok 2003 nijak 
neprojevilo. Na stranì druhé se v�ak podaøilo od 
roku 2003 zaøadit PRO-BIO Svaz ekologických 
zemìdìlcù (zejména díky na�im aktivitám v pro-
pagaci ekologického zemìdìlství) do seznamu 
neziskových organizací podporovaných  MZe 
ČR.

Pozitivnì lze zhodnotit účast svazu pøi pøí-
pravì dotačních pravidel pro EZ po vstupu 
České republiky do EU � pøipomínkování 
Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) 
a Støednìdobého operačního plánu (SOP).

S rokem 2002 končí dvouleté funkční období 
zástupcù svazu. Pro členskou základnu bude  
dùle�ité zvolit si funkcionáøe v rámci poboček 
svazu � RC, kteøí budou tvoøit základ správní 
rady PRO-BIO, a tím i rozhodovat o jeho čin-
nosti pro pøí�tí dva roky. Zároveò bych chtìl 
podìkovat dosavadním členùm správní rady 
a místopøedsedùm za práci ve prospìch na�eho 
občanského sdru�ení.

Ing. Stanislav Danìk

Členská základna 
Na konci roku 2002 sdru�oval svaz 509 
členù, dal�ích 54 členù mìla PRO-BIO Liga. 
Struktura členské základny byla následující:

Ekozemìdìlci   400
Prodejny biopotravin  42
Poradci   25
Zpracovatelé   38
Velkoobchodníci  17
�koly   10
Čestní členové   10

Pozn.: nìkteøí členové spadají do více kategorií.

Výmìra zemìdìlské pùdy obhospodaøované 
svazem na konci roku 2002:
Celkem v EZ 
a pøechodném období 126.049,80 ha
Z toho  orná pùda 8.375,47 ha
 TTP 117.472,10 ha
 Trvalé kultury 179,67 ha
 Vinice 9,23 ha
 Zelenina 13,37 ha

Poradenství
Individuální poradenství svazu v roce 2002 
probíhalo zejména na regionální úrovni pro-
støednictvím správcù regionálních center. 
Jednalo se nejvíce o terénní poradenství 
zamìøené na pomoc pøi vedení pøedepsané 
evidence, pøípravu na kontrolu a ke konci 
roku  poradci zejména øe�ili zmìny a regis-
trace pozemkù zaøazovaných do systému 
ekologického zemìdìlství.
Významnou poradenskou aktivitou bylo øe�ení 
projektových �ádostí programu Sapard � svaz 
navázal spolupráci s poradcem Mgr. Václa-
víkem, specializovaným na tento program, 
který začal pracovat na nìkterých �ádostech 
členù. V této oblasti bylo také aktivní PRO-
-BIO RC �umava � to pøipravilo pilotní øe�ení 
zimního ustájení skotu, které pak bylo vyu�ito 
nìkolika členy pøi podávání �ádostí.
Jako v nìkolika minulých letech bylo ke spo-
lufinancování  poradenství vyu�ito dotačního 
titulu MZe ČR � tzv. �poradenských krou�kù�, 
které probíhaly v 5 regionálních centrech, 
zapojilo se do nich 70 členù se 113 body, 
co� pøedstavuje poradenské slu�by v celkové 
částce 2.260.000,- Kč.

Poradci byli v prùbìhu roku 
pro�kolováni v problematice 
ekologického zemìdìlství a le-
gislativy, konkrétnì se usku-
tečnily tøi semináøe zamìøené 
na vzdìlávání v tomto oboru. 
Poradci dále mìli mo�nost 
zapojit se do vzdìlávacích 
aktivit i v dal�ích oblastech 
� vyu�ití a práce s PC, PR, 
komunikační dovednosti atp. 
�ir�í veøejnosti byly určeny 
konference, semináøe, polní 
dny a profesní setkání, která 
se uskutečnila v rámci oddì-
lení projektù a propagace 
ekologického zemìdìlství. 
K poradenství patøilo také 
publikování odborných člán- 
kù, vydávání Bulletinu eko-
logického zemìdìlství (v roce 
2002 ve spolupráci s časo-
pisem Farmáø) a odborné 
pøílohy Biomìsíčníku. 
Členskou základnu jsme o ze-
mìdìlských, ekonomických, 
legislativních a správních 
novinkách v oboru infor-
movali pravidelnì na na�í 
internetové stránce a po�tou 
rozesílaným členským zpra-
vodajem. 
Odbornou knihovnu a infor-
mační støedisko ekologického 
zemìdìlství pøi PRO-BIO Svazu 
ekologických zemìdìlcù v �um-
perku nav�tìvovalo i v roce 2002 
velké mno�ství zemìdìlcù, stu-
dentù a dal�ích zájemcù o tento 
obor. Knihovna svazu je nejvìt�í 
knihovnou EZ v ČR a je pøí-
stupná také on-line prostøednic-
tví internetu (www.pro-bio.cz).

Ekozemědělci

Prodejny biopotravin

Poradci

Zpracovatelé

Velkoobchodníci

Školy

Čestní členové

Struktura členské základny v roce 2002
(bez členů PRO-BIO Ligy)

Vývoj výměry ekologicky obhospodařované půdy 
členy svazu

Vývoj členské základny
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Školení pracovníků svazu

Projekty
Prosazení ekologického zemìdìlství a spo-
tøeby biopotravin v České republice je hlavní 
cíl svazu. K jeho uskutečnìní je tøeba vykoná-
vat mnoho aktivit, které lze od sebe pracovnì 
oddìlit podle jejich zamìøení. My je nazýváme 
�projekty�, které mají vlastní koordinátory, 
øe�itele, rozpočet a časové ohraničení. Jsou-li 
to projekty, jejich� význam pøesahuje pouze 
zájmy členù svazu, sna�íme se na nì získat 
podporu od státu, EU či soukromých zdrojù 
(nadace, sponzoøi). V roce 2002 jsme øe�ili 
zejména projekty na poli propagace, osvìty 
a vzdìlávání. Dále to byly projekty výzkumné, 
na podporu biomarketingu a struktur občan-
ských sdru�ení. Finanční rozsah projektù 
a vý�e poskytnutých grantù jsou uvedeny ve 
finanční části této výroční zprávy. 

1. REC Budape�� � Pìstování tra-
dičních plodin v EZ, biodiverzita 
a bioosiva

Dokončení kooperativního grantu za podpory 
Dánské vlády z roku 2001. Spolupracující 
organizace: Ekotrend Myjava, SR

2. Ministerstvo �ivotního prostøedí 
ČR � Vydávání pøílohy BIO mìsíč-
níku �Zpravodaj PRO-BIO�

Ve spolupráci s časopisem �BIO mìsíčník 
pro trvale udr�itelný �ivot� vydal PRO-BIO 
Svaz ekologických zemìdìlcù �est speciali-
zovaných odborných pøíloh pro zemìdìlce 
s následujícími tématy:

- Pohanka, �palda a proso v EZ
- Ekologická produkce kompostu
- Ekologická produkce zeleniny
- Volné sbìry plodù a bylin a jejich vyu�ití 

jako bioproduktù
- Ekologická produkce ovoce - část 1
- Ekologická produkce ovoce - část 2 a Eko-

logická produkce mìsíčku lékaøského

3. NROS Praha (grant z prostøedkù 
EU � program Phare) � Pøestavba 
a zkvalitnìní vnitøní struktury 
NNO PRO-BIO, celostátního svazu 
ekozemìdìlcù v pøelomové fázi 
rozvoje organizace

Za podpory Phare byl vypracován strategický 
plán svazu PRO-BIO, vytvoøen a zaveden 
systém øízení organizace, internetová stránka 
www.pro-bio.cz byla pøepracována na dvojja-
zyčný informační portál svazu a EZ v ČR, ve 

tøech semináøích byli pracovníci a funkcio-
náøi svazu pro�koleni v databázovém systému 
Lotus Notes, prezentačních a informačních 
PC programech včetnì internetu a komuni-
kačních a øídících dovednostech. Díky pod-
poøe Phare byla doplnìna výpočetní technika 
a software svazu.

4. Ministerstvo �ivotního prostøedí 
Lucemburska a nadace Hëllef fir 
ďNatur � BIO MARKETING 2002

Pokračování projektu na podporu marketin-
gových a propagačních aktivit svazu PRO-BIO 
(viz. část marketing, propagace a reklama)

5. Nadace Partnerství, KEZ o.p.s. 
a svaz PRO-BIO � Společný gran-
tový program: Propagace EZ v ČR

 Na tento grantový programu pøispìl svaz 
PRO-BIO ze svépomocného fondu částkou 
200.000.- Kč. Celkem bylo v roce 2002 podpo-
øeno 16 projektù částkou 640.000.- Kč, potì-
�itelné je, �e se zde o prostøedky na propagaci 
EZ ucházela úspì�nì i nìkterá regionální 
centra svazu PRO-BIO. Poprvé byla v rámci 
tohoto programu vyhlá�ena a ocenìna Česká 
biopotravina roku, kterou se pro rok 2002 
stal biomo�t z Bílých Karpat.

Biojarmark a oslava 10 let Pro-Bio s.r.o. ve Starém 
Městě pod Sněžníkem

6. VÚRV Praha � Ruzynì (v rámci 
programu podpory poradenství 
MZe ČR) � Odborné semináøe pro 
zemìdìlskou veøejnost:
• červen: Den otevøených dveøí na eko-

farmì u Radičù � Babiny, okr. Ústí nad 
Labem

• červen: Pìstování tr�ních plodin v EZ 
a biosiva (Agritec �umperk + náv�tìva 
farem)

• červenec: Ekologické zemìdìlství a regi-
onální rozvoj (Staré Mìsto pod Snì�ní-
kem, biojarmark, náv�tìva ekologických 
farem v Jeseníkách).

7. SVWO �výcarsko � Podpora Svépo-
mocného fondu svazu a Bioakade-
mie, praxe v EZ

Spolek pro spolupráce v ekologickém zemì-
dìlství Západ � Východ (SVWO) ze �výcar-
ska podpoøil účast �výcarských zástupcù 
na Evropské letní akademii EZ v Lednici, 
zaji��oval zasílání odborných časopisù a po-
máhal s umís�ováním praktikantù � členù 
svazu PRO-BIO ve �výcarsku. Nejdùle�itìj�ím 
bodem spolupráce bylo vyu�ívání finančních 
prostøedkù poskytnutých SVWO do Svépo-
mocného fondu PRO-BIO Svazu ekologických 
zemìdìlcù.

8. Ministerstvo zemìdìlství ČR 
� Podpora stánku PRO-BIO 
Svazu ekologických zemìdìlcù na 
veletrhu zdravé vý�ivy Harmonie 
v Praze � Letòanech

9. Ministerstva zemìdìlství Ra- 
kouska a ČR � 2. ročník Evropské 
letní akademie ekologického 
zemìdìlství (BIOAKADEMIE 2002)

Bioakademie se stává jedním z nejvýznam-
nìj�ích projektù svazu, který má i velký mezi-
národní dosah (zejména v regionu støední 
a východní Evropy). V roce 2002 byl ji� svaz 
PRO-BIO hlavním organizátorem i odborným 
garantem celé akce.

10. EURÉKA,  Ministerstvo �kolství 
za koordinace Agritec (výzkum, 
�lechtìní a slu�by) s.r.o  - Fytore-
mediace

Výzkumný projekt øe�ený pro Agritec �um-
perk s cílem zjistit, jak doká�e len setý 
oči��ovat pùdu od cizorodých látek (zejména 
tì�kých kovù).

Marketing
Marketingové aktivity svazu se zamìøily 
v roce 2002 zejména na podporu odbytu 
produktù členù svazu. Podpora probíhala 
v rùzných rovinách:
� posilování odborné sekce prodejcù 

biopotravin, byly pøipraveny podmínky 
pro vznik samostatné sekce, na podzim 
pøedala stávající vedoucí sekce, ing. Jar-
mila Chladová, pomyslnou �tafetu 
Mgr. Tomá�i Václavíkovi;

Seminář a polní den ve firmě Agritec, Šumperk
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� marketingové akce � účast na výstavách 
a veletrzích, prezentace produktù členù, 
zejména se jednalo o účast na meziná-
rodní výstavì bioproduktù v Nìmecku 
BioFach a prodejní stánek na výstavì 
Harmonie v Praze;

� pokračování spolupráce se zavedenými 
zpracovateli    (Ekodru�stvo Severozápad, 
Olma Olomouc, PRO-BIO s.r.o., Sluneční 
brána Čejkovice, Country Life) a vyhledá-
vání nových zpracovatelù (Kepka Roman 
� výroba zmrazených polotovarù rostlin-
ného pùvodu), poskytování informačního 
servisu zpracovatelùm.

Výstava Harmonie v Praze Letňanech

Propagace a reklama
Rok 2002 se nesl ve znamení nìkolika propa-
gačnì velmi významných akcí a aktivit. Pøede-
v�ím bylo pøipraveno zalo�ení PRO-BIO Ligy, 
kterou pova�ujeme za velmi dùle�itý most od 
zemìdìlcù ke spotøebitelùm. PRO-BIO Liga 
se stala samostatnou sekcí v rámci svazu 
(podrobnìji se pøedstavuje v samostatné části 
výroční zprávy).
Velký význam z hlediska propagace ekologic-
kého zemìdìlství a svazu mìl druhý ročník 
Evropské letní akademie ekologického zemì-
dìlství, který se konal v červnu v Lednici na 
Moravì, a veletrh zdravého �ivotního stylu 
Harmonie 2002 v Praze Letòanech. Veletrh se 
konal v záøí a mìl velmi vysokou náv�tìvnost. 
Svaz PRO-BIO zde po celou dobu provozoval 
ukázkovou prodejnu biopotravin s nìkolika 
sty druhy zbo�í v biokvalitì. Pøíprava pro-
dejny byla velmi náročná a dlouhodobá, 
domníváme se v�ak, �e propagační efekt 
byl nìkolikanásobnì vy��í ne� u klasických 
výstav bez mo�nosti bezprostøedního zakou-
pení vystavovaného zbo�í. Máme za to, �e tato 
propagační akce byla jednou z nejlep�ích za 
dobu existence svazu.
Součástí �bioprogramu� na Harmonii bylo 
i vyhlá�ení výsledkù soutì�e o �Českou 
biopotravinu roku�, spojené s tiskovou konfe-
rencí za účasti Ing. Martina Fanty�e, øeditele 
odboru MZe ČR.
Dal�í významnou akcí byla prezentace eko-
logického zemìdìlství České republiky na 
mezinárodní výstavì BIOFACH 2002 v Norim-
berku. PRO-BIO Svaz ekologických zemìdìlcù 
byl koordinátorem společného stánku zemí 
støední a východní Evropy a uspoøádal zájezd 

na výstavu pro členy svazu i zainteresovanou 
veøejnost. 
Také v tomto roce jsme spolu s nadací Part-
nerství a společností KEZ o. p. s. vyhlásili 
grantový program propagace EZ, do jeho� 
øe�ení se zapojilo i nìkolik na�ich regionál-
ních center.
Ve druhé polovinì roku jsme pøipravovali 
novou verzi internetových stránek svazu, 
které pak byly uvedeny do provozu od začátku 
ledna 2003.
Dùle�itým počinem bylo vydání nového kata-
logu členských podnikù svazu, nazvaného 
�České pro BIO�, který slou�í veøejnosti 
k tomu, aby si na�la svého �biosedláka�.
V prùbìhu roku jsme se zapojili do øady akcí 
v celé ČR; spoustu výstav, jarmarkù a slav-
ností jsme aktivnì podporovali.

Akce:

` 24. ledna, Ostrava: Pøedná�ka o EZ pro 
veøejnost, poøádalo sdru�ení Vita,

` 13.-17. února, Norimberk, Nìmecko: Mezi-
národní výstava BIOFACH 02,

` 23. února, Tøebíč: Pøedná�ka W. Gameri-
tha o pøírodní zahradì, poøádal spolek 
EUPRI,

` 1.-2. bøezna, Var�ava, Polsko: Konference 
na téma �Ekologického zemìdìlství 
v roz�íøené Evropì� (pøedná�ka a účast 
zástupcù svazu),

` 3.-4. bøezna, Var�ava, Polsko: Konference 
na téma �Biodiverzita a ekologické zemì-
dìlství�,

` 23.-28. bøezna: Exkurze ekologických 
zemìdìlcù z Norska v ČR,

` 24. bøezna, Praha: Setkání prodejcù,
` 26. bøezna, Brno: Pøedná�ka W. Gameritha 

o pøírodní zahradì, poøádal spolek EUPRI
` 5. a 6. dubna, České Budìjovice: Prezen-

tační stánek na výstavì Ekostyl,
` Duben: Den Zemì � propagační akce EZ ve 

Veselí na Moravì a ve Vrchlabí (ve spolu-
práci s farmou KOUT v.o.s.),

` 25. kvìtna, Praha: Pøedná�ka a diskusní 
odpoledne s Renate Künast, nìmeckou 
ministryní zemìdìlství na téma �Ochrana 
spotøebitele v roz�íøené Evropì�,

` 29. kvìtna � 1. června: Exkurze svazu 
BIOLAND z Nìmecka v České republice,

` 18. øíjna, Krakow, Polsko: Pøedná�ka na 
konferenci Nadace Heindricha Bölla,

` 18. øíjna, Kromìøí�: Pøedná�ka o EZ, 
biopotravinách a biozahradì,

` 5. listopadu, Ingoldstadt, Nìmecko: Pøed-
ná�ka na semináøi �Reforma společné 
zemìdìlské politiky � perspektivy pro 
ekologické zemìdìlství�,

` 12. listopadu, Praha: Pøedná�ka o bio-
dynamickém zemìdìlství v Køes�anské 
akademii, klá�ter Emauzy,

` 3. � 4. listopadu, Liberec a Frýdlant: 
Spolupráce na česko-nìmecké konferenci 
o ekologickém zemìdìlství, pøedná�ky 
členù svazu, pøedná�ka na zemìdìlské 
�kole ve Frýdlantu v Čechách,

` 23. listopadu: Odpoledne ekologického 
zemìdìlství s ochutnávkou a semináøem 
na festivalu Týká se to také Tebe v Uher-
ském Hradi�ti (za účasti ministra �P 
RNDr. Libora Ambrozka), 

` 10. prosince, Mladá Boleslav: Pøedná�ka 
o EZ a biopotravinách pro veøejnost.

V prùbìhu roku 2002 se svaz dále vìnoval 
tìmto propagačním aktivitám:
` Vydání katalogu členù svazu s jejich 

produkcí a nabídkou slu�eb nazvaného 
�České pro BIO�.

` Distribuce populárních knih �Česká bioza-
hrada� a �Česká biokuchaøka�.

` Vydání a distribuce zahrádkáøské publi-
kace �Výsevní dny� M. Thunové.

` Vydání nìkolika osvìtových letákù: proso, 
oves, EZ a biodiverzita.

` Výroba reklamních zápisníkù, triček, propi-
sovacích tu�ek, samolepek, banerù a dal�í  
sady pøenosné výstavy k ekologickému 
zemìdìlství včetnì transportních obalù.

` Pøíprava a vydání  Bulletinu EZ, č. 24, 
hlavní téma �Bioakademie. Ekologické      
zemìdìlství a biodiverzita� (vy�lo jako 
pøíloha časopisu Farmáø).

` Podpora vydávání Bio � mìsíčníku pro 
trvale udr�itelný �ivot.

` Spravování internetových stránek svazu 
s adresáøem členù, knihovnou, kalen-
dáøem akcí, články o EZ z tisku apod. 
(www.pro-bio.cz)

V prùbìhu celého roku jsme poskytovali 
informační servis zemìdìlské, spotøebitelské 
a novináøské veøejnosti.

Stánek svazu PRO-BIO na mezinárodní výstavě Biofach v Norinberku

` 1. června, Babiny II: �Bartákùv 
hrnec� � slavnostní pøedání 
ceny nejlep�ímu ekozemìdìlci 
roku Janì Radičové,

` 26.-28. června, Lednice: 2. 
ročník Evropské letní akade-
mie ekologického zemìdìlství,

` 20.-21. záøí, Praha: Biojar-
mark,

` 19.-21. záøí, Praha: Ukázková 
bioprodejna na Veletrhu zdra-
vého �ivotního stylu Harmonie 
2002,

` 20. záøí, Praha: Vyhlá�ení 
výsledkù soutì�e Česká biopo-
travina roku, tisková konfe-
rence,
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Výroční zprávy 
jednotlivých 
regionálních center 

1. PRO-BIO RC Bílé Karpaty, 
Starý Hrozenkov

Správce RC: Ing. Milan Drgáč, Ing. Jaroslav 
�a�inka � zástupce správce,
Správní rada RC: Franti�ek Bøezík, Ing. Milan 
Drgáč, Ing. Josef Haničinec, Ing. Pavel Hromek, 
Ladislav Karásek, Josef Krajcar, Jiøí Mik�ík, 
Josef Ondruch, Ing. Jaroslav �a�inka, Ing. Pavel 
�eliga, Zdenìk �karpich, 
Valná hromada RC: 12.2. ve Zlínì;
Schùzky výboru RC: 31.1. � Kelníky, 26.7. 
� Záhorovice

Jednou z nejvýznamnìj�ích aktivit RC je 
individuální poradenství � pøipravujeme 
farmy pro kontroly KEZ o. p. s., navrhujeme 
a konzultujeme zmìny a nové postupy, zamì-
øujeme se na riziková místa v hospodaøení. 
V oblasti odbytu regionální produkce 
(maso, mléko) se nám pøes ve�keré úsilí 
bohu�el zatím nepodaøilo dosáhnout výraz-
nìj�ího pokroku. Máme dílčí úspìchy pøi 
certifikaci zpracoven a prodeji, chybí nám 
v�ak zatím stále funkční profesionální odby-
tová organizace. Pùvodní zámìr s Odbytovým 
dru�stvem Bílé Karpaty a mlékárnou v Boj-
kovicích nebyl úspì�ný. Ekologické mléko se 
zpracovává v Olmì a. s. Olomouc, produkci 
ekologického mléka v regionu to v�ak nepod-
poøilo. V roce 2003 by mìla být zalo�ena 
v regionu obchodní organizace Tradice Bílých 
Karpat, s. r. o., která by mìla øe�it marketing 
zemìdìlské a øemeslné produkce a biopotra-
vin z Bílých Karpat. 
V prùbìhu roku: pravidelné schùzky v Od-
bytovém dru�stvu Bílé Karpaty Bojkovice 
(M. Drgáč, J. Haničinec ad.) � jednání 
o konvenčním a ekologickém zpracování 
mléka z regionu (Olma Olomouc, holand�tí 
partneøi atd.). Ve spolupráci s Tradicemi 
Bílých Karpat øe�ení marketingu regionální 
produkce.
V oblasti osvìty a vzdìlávání v ekologickém 
zemìdìlství si RC společnì s dal�ími nevlád-
ními neziskovými organizacemi (napø. IS 

Kopanice, TBK aj.) získalo ji� významné posta-
vení. V regionu se koná ka�doročnì øada kul-
turních a vzdìlávacích akcí, jejich� součástí 
je ji� tradičnì také prezentace ekologického 
zemìdìlství (do�ínky, semináøe, konference, 
slavnosti aj.). 
Mezi priority RC patøí poradenství; marke-
ting regionální produkce; propagace, vzdìlá-
vání a osvìta v EZ.

Podpùrný program �poradenské 
krou�ky�
Poradci: Ing. Milan Drgáč, Ing. Jaroslav 
�a�inka
Zapojeno 17 ekologických zemìdìlcù, celková 
částka projektu (včetnì spolufinancování 
54,35 %) 450.000,- Kč.

Akce v regionu poøádané RC:
únor:  Výpomoc zemìdìlcùm pøi vyplòo-
vání formuláøù pro dotace MZe a hlá�ení pro 
KEZ.
20.4.: Veselí nad Moravou, účast na ekojar-
marku pøi pøíle�itosti Dne Zemì 
15.5.: Pøedná�ka o EZ na SOUZ v Uherském 
Brodì � pro posluchače zemìdìlského kurzu 
(M. Drgáč).
6.6.:  Záhorovice, semináø k agro-environ-
mentálním programùm s pracovníky VÚZE 
Brno a zahraničními partnery (M. Drgáč, J. 
�a�inka, J. Ondruch, J. Mik�ík, J. Haničinec).
14.-16.6.: Účast na výstavì Zahrada Moravy 
na SZe� ve St. Mìstì u Uh. Hradi�tì � pre-
zentace EZ.
24.8.:  Velká nad Veličkou, Bìlokarpatské 
biodo�ínky a Ozvìny Horòácka (RC ve spolu-
práci s dal�ími poøadateli).
31.7.-2.8.: Náv�tìva zemìdìlského poradce 
(Austrálie) � exkurze na ekofarmy v regionu 
(ZS Pitín, a.s.; Sluneční brána Čejkovice, eko-
farma J. Ondrucha).
2.9:  Pøedná�ka o EZ pro studenty støed-
ních �kol v Uh. Brodì (M. Drgáč).
17. 9.:  Jednání na KÚ (výbor pro zemì-
dìlství a �P) ve Zlínì k mo�nostem podpory 
chovu ovcí v kraji (za RC - M. Drgáč, P. �eliga, 
J. Ondruch).
21.9.: Účast na Ovčáckých dnech ve Vlacho-
vicích (�eliga P., Drgáč M., �véda J., �ák F., 
Ondruch J., Krajcar J., �karpich Z., �a�in-
ka J.).
24. � 29.9.: Týden pro jablko v Hostìtínì 
(poøadatel Tradice Bílých Karpat).
3.10.: Semináø �Otevøená zahrada� v M� 
v Korytné (pøedná�ka o EZ a prezentace 
biopotravin (M.Drgáč, R. Vaculíková, J. Hani-
činec; RC ve spolupráci s dal�ími poøadateli).
23. 11.: Semináø Jak dál v EZ? Týká se to 
v�ech. � v rámci festivalu TSTTT v Uherském 
Hradi�ti (RC a dal�í poøadatelé).
11.12.:  Ro�nov pod Radho�tìm (SZe�) 
� semináø Mo�nosti chovu ovcí v karpatském 
regionu (RC a dal�í poøadatelé).

Účast zástupcù RC na dal�ích akcích v ČR 
a zahraničí:
24.-25. 1.: Rada svazu, schùzka poradcù, 
jednání s Biolandem (Dalovice - M. Drgáč, J. 
�a�inka).
15.-17.2.: Biofach Norimberk - účast �tefa-
nová �. (TBK), Vaculíková R. (IS Kopanice).

21.2.: Praha, jednání k HRDP (Drgáč M.).
bøezen, srpen, záøí: Porá�ky a zpracování 
biohovìzího (5 ks, ZS Pitín, a.s.), pøíprava 
zku�ebního vzorku salámu z biohovìzího.
20.3.: Rada svazu Pávov (exkurze Sklenáø 
- Sasov).
21.3.: Valná hromada PRO-BIO svazu (Vìtrný 
Jeníkov).
4.4.: Schùzka poradcù EZ v Humpolci (M. 
Drgáč, J. �a�inka).
5.4.: Workshop v �umperku ( M. Drgáč, J. 
�a�inka).
2.5.: Komise povìøená svazem PRO-BIO pro 
pro�etøení hospodaøení ve firmì LIVE GREEN 
AREA, dru�stvo ve Starém Mìstì p. Snì�ní-
kem (za RC - M. Drgáč, J. �a�inka).
22.-23.5.: �kolení poradcù EZ v Hrotovicích (J. 
�a�inka, M. Drgáč).
26.-28. 6.: Evropská akademie EZ v Lednici 
(Drgáč M., Machù R. - TBK, Zapletalová J. - ZD 
St. Hrozenkov).
27.-28.7.:  Pøedná�ka o EZ v Bílých Karpatech 
- na semináøi ve Starém Mìstì pod Snì�ní-
kem (M. Drgáč, J. �a�inka). 
16.7.; 14.-15.10.; 20.-21.11.: Chrudim, 
schùzky pøípravného výboru Akčního plánu 
EZ v ČR (M. Drgáč).
12.-13.9.: Počítačové �kolení správcù RC 
a spolupracovníkù v Českých Budìjovicích. 
13.9.: Exkurze na ekofarmì Franti�ka �pat-
ného v Bílsku, rada svazu v Dolním Kochá-
novì (M. Drgáč, J. �a�inka, R. Vaculíková).
12.-13.11.: Pie��any (SR) � prezentace EZ 
v Bílých Karpatech a ČR na konferenci EZ na 
Slovensku (M. Drgáč).
6. 12.:  Rada svazu v Pavlovì (M. Drgáč, 
J. �a�inka).

Zprávu RC zpracovali: Renata Vaculíková, Milan Drgáč  

2. PRO-BIO RC Severozápadní Čechy, 
Dalovice

Správce RC: Ing. Zdenìk  Perlinger
Správní rada RC: Jana Radičová, Pavel 
Maglen, Ing. Jan Crha, Ing. Petr Zacharda

2. ročník Bioakademie – Evropské letní konference 
ekologického zemědělství

Bio mošt z Bílých Karpat získal titul „Česká 
biopotravina roku 2002“
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RC pùsobí v regionu západočeského a seve-
ročeského pohraničí v okresech Doma�lice, 
Tachov, Cheb, Plzeò - sever, Sokolov, Karlovy 
Vary, Chomutov, Teplice, Most, Ústí nad 
Labem, Louny a části okresu Dìčín. Na vlastní 
�ádost byli k centru pøeøazeni je�tì nìkteøí 
farmáøi okresu Klatovy, Liberec a Česká Lípa. 
Počet farem sdru�ených pøi regionálním 
centru svazu se ustálil mezi 80 � 90 podniky, 
za minulý rok se zvý�il počet na�ich členù pøe-
dev�ím v severočeských okresech. 
Jedná se pøevá�nì o farmy hospodaøící na 
trvalých travních porostech, které chovají 
masná plemena skotu. V regionu je ale øada 
podnikù hospodaøících na orné pùdì, které 
se staly významnými producenty zrnin � p�e-
nice, oves, �ito, triticale, �palda, pohanka. 
V centru jsou sdru�eny i farmy chovající konì, 
kozy a ovce nebo provozující agroturistiku.
RC má dvì pøirozená centra, která jsou 
zvolená tak, aby vzdálenost a časová nedo-
stupnost nebyla pøíčinou omezování svazové 
činnosti. Jedním centrem je Støední zemì-
dìlská �kola v Karlových Varech � Dalovicích 
a druhé je na farmì man�elù Radičových na 
Babinách v okrese Ústí nad Labem.
V regionu pracuje odbytové dru�stvo Eko-
dru�stvo Severozápad zamìøené na odbyt 
hovìzího masa v biokvalitì. Zrniny jsou pro-
dávány s certifikáty prostøednictvím obchod-
ních společností na základì dvoustranných 
smluv.

Práce regionálního centra zahrnuje pra-
videlné schùzky členù vyplývající ze statutu 
občanského sdru�ení, setkání a odborné 
semináøe k problematice, která je v čase 
a v regionu aktuální (dotační tituly, Sapard, 
pùdní úrodnost atd.), individuální øe�ení 
problémù farmy s poradci, pomoc pøi vyplòo-
vání tiskopisù dotačních titulù a KEZ o. p. s., 
pøíprava farmy na kontrolu ekologického 
zemìdìlství, pomoc pøi odstraòování závad 
zji�tìných kontrolními orgány, koordinace 
odbytu produkce a zaji�tìní osiv, zaji�tìní 
odbìru vzorkù pro agrochemické zkou�ení 
pùd, organizace vlastních akcí vedoucích 
k propagaci farmy i ekologického zemìdìlství 
v regionu.

V prùbìhu roku 2002 se spolupráce mezi RC 
a farmami je�tì prohloubila. Farmáøi vyu�í-
vají hlavnì osobních nebo telefonických kon-
zultací, které se týkají zákona 242/2000Sb., 
a jeho provádìcí vyhlá�ky č. 53/2001 Sb. 
Poradenská činnost pro farmáøe, členy 
na�eho RC, byla provedena v rozsahu témìø 
400 hodin. 
Se zvý�enými nároky kladenými na podnika-
telské subjekty pùsobícími v zemìdìlství v ob-
lasti vyplòování pøehledù a hlá�ení, tvorbì 
projektù a �ádostí začíná vyvstávat potøeba 
jednoho nebo více odborníkù, kteøí budou 
na centrum napojeni a formou slu�by budou 
farmáøùm pomáhat.
Tradičnì ji� probíhá odbìr vzorkù pro 
agrochemické zkou�ení pùd ve spolupráci 
s ÚKZUZ v Plzni. V leto�ním roce byly zpraco-
vávány podniky Karlovarska a �umavy.
RC podalo u Nadace Partnerství tøi pro-
jekty, které se týkaly chovu skotu a poøá-

1300 lidí. Na organizaci obou akcí se kromì 
Nadace Partnerství finančnì podílelo PRO-
-BIO RC Severozápad a celorepublikový 
svaz PRO-BIO.
RC spolupracuje také se zahraničím, udr-
�uje kontakty s regionálními skupinami 
stejnì zamìøených svazù v Bavorsku (svaz 
Bioland) a v Sasku (svaz GAA), které pùsobí 
na druhé stranì hranic Karlovarského a Ús-
teckého kraje. V leto�ním roce byla uspo-
øádána exkurze na statky a zpracovatelské 
podniky svazu Bioland  se zamìøením, které 
bylo určeno zájmy českých farmáøù. Nav�tí-
veny byly farmy s chovem skotu bez tr�ní 
produkce mléka, zpracovatelský podnik 
� sýrárna, produkující sýry z kravského 
mléka a farma provozující agroturistiku. 
Zástupci nìmeckých svazù byli pozváni 
na na�e společenské akce � do�ínky a oce-
nìní nejlep�ího farmáøe, kterých se také 
zúčastnili. Novou formou spolupráce byly 
pobyty dìtí na�ich farmáøù na nìmeckém 
statku v Sasku, které mìly seznámit na�i 
mláde� s formou rodinné farmy hospoda-
øící v zemích EU a prohloubit jejich jazy-
kové znalosti. Po dobu letních prázdnin 
se na farmì svazu Gäa vystøídalo celkem  
6 studentù.

Podpùrný program �poradenské 
krou�ky�
Témìø v�echny farmy podepsaly smlouvu 
o poradenství v krou�ku PRO-BIO RC Severo-
západ. Podmínky čerpání byly nakonec ale tak 
nevýhodné, �e z plánovaných 1.300.000,-- Kč 
jsme vyčerpali 150.000,- Kč.

Akce:
` V únoru byl uspoøádán zájezd na celo-

svìtový veletrh Biofach v Norimberku, 
kterého se zúčastnilo pøes 40 členù RC 
a jejich rodinných pøíslu�níkù.

` RC se zúčastnilo výstavy �Zdravý �ivotní 
styl Karlovy Vary�, v rámci kterého byla 
pøipravena výstava biopotravin a biozele-
niny a uspoøádána pøedná�ka � Co jsou to 
biopotraviny�. 

` Na �ádost nevládní ekologické organizace 
sdru�ující studenty v Plzni byla uspoøá-
dána pøedná�ka pøibli�ující ekologické 
zemìdìlství mladým lidem.

` RC se zúčastnilo odborné akce �Chov 
skotu na Frýdlantsku�, kterou poøádal 
ná� člen. Chovatelé ovcí byli seznámeni 
s odli�nostmi chovu tìchto zvíøat podle 
zákona o ekologickém zemìdìlství.

Zprávu RC zpracoval: Zdenìk Perlinger

3. PRO-BIO RC Severovýchod, 
Tøebnou�eves-Vinice

Správce RC: Jan Polák
Správní rada RC:  Jan Polák, Jiøina Janíčková, 
Miroslav Pisarčik

Bioprodukce na�ich zemìdìlcù se i v ro-
ce 2002 dále roz�iøovala. Zemìdìlcùm 
a zpracovatelùm z regionálního centra se 
podaøilo za nemalých investic dovést do 
finální podoby i takové potraviny, jako 
jsou biomléko, biohovìzí či biosýry. V okolí 
biojatek se rozvinulo nìkolik výkrmen bi-
odobytka. Vzhledem k ekonomické nároč-
nosti zpracování hovìzího masa hledáme 
dal�í mo�nosti k zefektivnìní odbytu bio-
hovìzího. Jako jediná perspektivní cesta 
se ukazuje spolupráce dostatečného počtu 
chovatelù, kteøí mohou sdru�it investice 
do výkrmu, porá�ky, zpracování, distri-
buce a marketingu (zaplacení zápisného 
v obchodních øetìzcích) v celkové vý�i 30 
mil. Kč. Této role se v RC Severovýchod, RC 
Severozápad a částečnì v Ji�ních Čechách 
a na Moravì ujalo odbytové dru�stvo Eko-
dru�stvo Severozápad (25000 ha). V násle-
dujícím období pùjde o dal�í rùst vyu�ití 
kapacit, pokud má odbyt biohovìzího pøe-
�ít a proto pøivítáme spolupráci s dal�ími 
regionálními centry.
V uplynulém roce probíhala koordinace 
odbytu ekologického skotu na biojatky. 
Celkovì se podaøilo odbýt cca 600 ks skotu 
v kvalitì BIO prostøednictvím ekologických 
jatek společnosti Biopark v Lipové. 
Zahájili jsme spolupráci se Svazem margi-
nálních oblastí, který novì vznikl v Liberec-
kém kraji. Tento svaz hájí zájmy zemìdìlcù 
z marginálních oblastí a vzhledem k tomu, 
�e má obdobné cíle jako na�e RC, domluvili 

Návštěva členů svazu Bioland z Německa na české farmě Babiny

dání propagačních 
akcí pro �irokou 
veøejnost. Úspì�ní 
jsme byli ve dvou pøí-
padech � prostøedky 
jsme získali na poøá-
dání ocenìní nejlep-
�ího ekologického 
farmáøe roku, který 
v tomto roce pochá-
zel z na�eho regionu 
(ekofarma Babiny) 
a na poøádání ji� tra-
dičních biodo�ínek 
na farmì pana Bar-
tonì v Le�nici. Obì 
akce se setkaly s vel-
kým ohlasem a počty 
náv�tìvníkù pøesáhly 
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jsme se na úzké spolupráci. Bìhem celého 
roku jsme pomáhali členùm pøi vyplòování 
�ádostí o dotace a pøi kontrolách KEZ. Ze 
svépomocného fondu svazu PRO-BIO byla 
bezúročná pùjčka poskytnuta čtyøem sub-
jektùm z na�eho centra. 

Prioritou pro rok 2003 je navázání spo-
lupráce s ostatními RC s následujícími cíly 
- pomoci ostatním regionálním centrùm 
s porá�kou skotu, zajistit plynulý pøísun 
jatečného biodobytka na biojatka, sní�it 
náklady na zpracování zlep�ením vyu�ití 
kapacit. Dùle�itou prioritou je také pøipra-
vit na�e členy na vstup do EU.

Podpùrný program �Poradenské krou�-
ky�
Pro tuto akci RC zalo�ilo Poradenský krou-
�ek a zemìdìlci vyčerpali slu�by v celkové 
hodnotì 250 tis. Kč. Ministerstvo zemìdìl-
ství uhradilo tìmto subjektùm 45 % nákla-
dù na poradenství.

Akce:
` Nìmecko červenec � tématem byla techno-

logie skliznì pícnin, konzervaci zrnin ve 
vacích a chov skotu bez tr�ní   produkce 
mléka. V prùbìhu dvou dnù jsme nav�tí-
vili ekologické i konvenční zemìdìlce 
v pøilehlém Sasku. Také nám byla podána 
informace o dotační politice v SRN.

` Holandsko øíjen � exkurze byla zorgani-
zována ve spolupráci s RC Severozápad. 
Akce byla zamìøena na biovýkrm a zpra-
cování jatečných zvíøat. 

` Obnovené do�ínky kraje Liberec ve Frýd-
lantì

` Výstava Harmonie v Praze
` Slamák 2002
` Bioakademie v Lednici
` Nejlep�í ekologický zemìdìlec, Babiny

Zprávu RC zpracoval: Jan Polák

4. PRO-BIO RC Jeseníky, �umperk
Správce RC: Franti�ek Winter
Správní rada RC:  Ing. Petr Trávníček, Ing. Sta-
nislav Danìk, Ing. Martin Hutaø, Jan Hoøák, 
Jaroslav Kováč, Ing. Pavel �ák, RNDr. Franti�ek 
Zbytek

Regionální centrum Jeseníky pracovalo 
v roce 2002 ve stejném slo�ení jako v roce 
pøede�lém. Ani správní rada regionálního 
centra nedoznala zmìn. PRO-BIO RC Jeseníky 
je druhým nejvìt�ím regionálním centrem 
v rámci svazu; rozkládá se na katastrech 
tøí podhorských okresù �umperk, Bruntál 
a Jeseník s vysokým zastoupením ekologicky 
obhospodaøované plochy, pøevá�nì TTP. Na�i 
farmáøi se zamìøují na chov krav bez tr�ní 
produkce mléka. 

Hlavním úkolem pro rok 2002 byla infor-
movanost členù pomocí zpravodaje ve spo-
lupráci se svazem, pomoc na�im členùm pøi 
komunikaci s kontrolním orgánem KEZ o.p.s., 
zaji�tìní poradenské činnosti v oblasti eko-

Dá se konstatovat, �e úkoly, které jsme si 
v na�em regionálním centru vytyčili, byly 
témìø splnìny. Je v�ak pravdou, �e se nám 
nepodaøilo dotáhnout do úspì�ného konce 
dva nejdùle�itìj�í body. Jedná se o odbyt 
masa v kvalitì BIO a zalo�ení odbytového 
dru�stva. Podaøilo se nám zajistit certifiko-
vanou porá�ku, ale odbyt masa stále vázne. 
I zalo�ení odbytového dru�stva skončilo na 
mrtvém bodì, i kdy� byla ustanovena pra-
covní skupina, která vypracovala stanovy, 
ale to bylo v�e, co se jí podaøilo. Nezbývá ne� 
doufat, �e v následujícím roce se nám podaøí 
tyto dva velmi dùle�ité úkoly doøe�it. Jinak si 
myslím, �e PRO-BIO RC Jeseníky má své opod-
statnìní v rámci svazu PRO-BIO a napomáhá 
na�í členské základnì zdárnì zvládat zejména 
legislativní úkoly, které jsou na nì kladeny.
Díky tomu, �e správní rada regionálního 
centra má zastoupení z jednotlivých okresù 
své pùsobnosti, daøí se nám daleko lépe 
komunikace s jednotlivými zemìdìlci a v pøí-
padì potøeby  mù�eme operativnì øe�it 
vzniklé problémy. 

Podpùrný program �poradenské 
krou�ky�
V rámci regionálního centra Jeseníky se do 
podpùrného programu Krou�ky zapojilo 37 
klientù s celkovým počtem 60,5 bodù. Z to-
hoto počtu se jednalo o 24 fyzických osob a 13 
právnických subjektù. Z tohoto celkového 
počtu bylo realizováno 26 pøihlá�ek s cel-
kovým počtem 43,5 bodù. To pøedstavovalo 
dotaci z MZe ve vý�i 397.155,- Kč.  

Akce a projekty:
` organizační zaji�tìní hromadné pøepravy 

na Valnou hromadu svazu ve Vìtrném 
Jeníkovì, této mo�nosti vyu�ili nejen čle-
nové na�eho regionálního centra;

o náv�tìvu ekologických farem v rámci 
výuky oboru agropodnikání;

` rùzné prezentační akce spojené s ochut-
návkou biopotravin ve spolupráci s PRO-
-BIO s. r. o. Staré Mìsto.

Zprávu RC zpracoval: Franti�ek Winter

Jedna z mnoha exkurzí u zpracovatele bioproduktů 
Pro-Bio s.r.o. ve Starém Městě pod Sněžníkem

 

5. PRO-BIO RC Moravská Brána, 
Pøíbor

Správce RC: Ing. Alena Malíková
Správní rada RC: Ing. Folta, Ing. Sedlaøík, 
Ing. Müller, p. Szmeková, Ing. Ludík, Ing. Látal

Akce a projekty:
` 17. 1. 2002, Kateøinice, Valná hromada 

PRO-BIO RC Moravská Brána � pøijeli 
zejména chovatelé skotu bez tr�ní pro-
dukce mléka, hlavní problém � odbyt 
bioproduktù.

` 29. 3. 2002, Hladké �ivotice, Bílovec, 
jednání o mo�nosti provozování porá�ky 

Chov hnědých krátkosrstých bezrohých koz na farmě Caprifarm 
v Krompachu

logického zemìdìlství v návaznosti na zákon 
242/2000 Sb. a provádìcí vyhlá�ku č. 53/
2001 Sb., pomoc pøi zapojení do dotačního 
titulu �podpora poradenství v zemìdìlství�, 
tzv. Krou�ky, zajistit pro na�e zemìdìlce 
odbyt masa v kvalitì BIO, zpracovaného na 
certifikovaných jatkách, pomoc pøi zalo�ení 
odbytového dru�stva v regionu.

` zájezd na výstavu TECHAGRO 2002 do 
Brna;

` pomoc pøi organizaci workshopu k akč-
nímu plánu rozvoje ekologického zemì-
dìlství;

` pomoc pøi organizaci Biojarmarku ve 
Starém Mìstì pod Snì�níkem a Ekolo-
gické konference;

` zaji�tìní exkurze do podnikù 
RC v rámci Biojarmarku, 
jednalo se o Horskou farmu 
Branná a ZD  Jeseník � farma 
Bìlá;

` individuální náv�tìvy u za-
čínajících ekologických 
zemìdìlcù, jednalo se o nové 
členy, pomoc s pøihlá�kami, 
registracemi apod.;

` �kolení ekologických zemì-
dìlcù 10.10.�11.10.2002, 
�kolení mìlo velmi slu�nou 
účast a setkalo se s pozitiv-
ním ohlasem;

` odborný semináø ve firmì 
AGRITEC spojený s exkurzí po 
ekologických farmách;

` tématický zájezd po ekologic-
kých farmách pro studenty 
SO� �umperk, jednalo se 
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ekologicky odchovaného skotu, s Ing. Pet-
rem Trávníčkem  jsme se se�li se zástupci 
společnosti SUGAL spol. s r. o., Bílovec, 
kde jsme jednali o mo�nosti provozování 
porá�ky ekologicky odchovaného skotu 
na jatkách v Hladkých �ivoticích. Nadìjné 
jednání, na které byli pøizváni Ing. Fry-
drych a Ing. Rucký (ANIMO Moravia Nový 
Jičín) � zalo�ení odbytového dru�stva 
� nemá dal�í pokračování, proto�e jatka 
Hladké �ivotice zmìnila majitele, ten s po-
rá�kou skotu i prasat skončil. Hledáme 
dal�í mo�nosti, kde by se mohl porá�et 
ekologický skot.

` 26. 4. 2002, Den Zemì � Ostrava Černá 
Louka � pùjčený panel PRO-BIO �umperk, 
potvrdil se zájem lidí o biopotraviny, 
zejména o čerstvé mléko, ovoce, zeleninu 
atd.

` 23. 8. 2002, Kateøinice, setkání členù RC 
na farmì ing. Folty � účast Ing. Trávníčka 
� problémy � odbyt bioproduktù, zejm. 
hovìzího masa z chovù bez tr�ní produkce 
mléka.

` 14. 12. 2002, Bouzov � Svojanov, setkání 
RC u jednoho z členù, u sdru�ení Perma-
Lot, hospodaøení na zemìdìlské pùdì 
podle principu �skutečná cesta zmìny je 
zdola nahoru� a �permakultura do značné 
míry znamená vzít vìci do svých rukou, 
provést zmìny ve vlastním �ivotì a ne 
po�adovat na druhých, aby to udìlali za 
nás� a definice �permakultura = navrho-
vání trvale udr�itelných lidských sídli���.

` Den Zemì, Ostrava, Černá Louka � stánek 
PRO-BIO.

` Propagační materiál pro dìti (spolup. 
Nadace Partnerství) � Biopotraviny pro              
Moravskoslezský kraj.

` �ádost o grant (M�P) � �Biodiverzita na 
farmì Ing. Josefa Folty�.

` Snaha o vybudování jatek pro chovatele 
skotu bez tr�ní produkce mléka (setkání 
� Hladké �ivotice, Bílovec).

Zprávu RC zpracovala: Alena Malíková

6. PRO-BIO RC �umava, Zdíkov
Správce RC: Ing. Vladimír Krtou� 
Správní rada RC: Ing. Pavel Vokál, Ing. Fran-
ti�ek Scheinost
 
Práce RC byla v prùbìhu celého roku zamì-
øena pøedev�ím na individuální poradenství, 
ale rovnì� hojnì byla vyu�ívána forma sku-
pinových �kolení, semináøù a odborných 
pracovních exkurzí. V závìru roku byly ji� také 
ve značné míøe vyu�ívány slu�by novì vytvo-
øeného informačního a poradenského centra 
pro zemìdìlce ve Stachách, včetnì internetu. 
Tato pomìrnì rozsáhlá činnost mohla být rea-
lizována díky tomu, �e se nám podaøilo obhájit 
grant v rámci pøeshraniční spolupráce Phare 
CBC s názvem �Rozvoj ekologického zemì-
dìlství a jeho propagace v regionu �umava� 
s celkovými náklady 15.000,- Euro.
Velká pozornost a značné úsilí bylo vìnováno 
marketingu trhu a odbytu bioproduktù. I pøes 
dílčí úspìchy je to problém nadmíru slo�itý 
a v rámci jednoho RC tì�ko øe�itelný.

Podpùrný program �poradenské 
krou�ky�
O podpùrný poradenský program MZe 
�Krou�ky� projevilo v roce 2002 zájem 18 
zemìdìlských subjektù, co� je necelá 1/3 
z členù RC. Malý zájem o tento dotační titul je 
ze strany zemìdìlských subjektù zapøíčinìn 
pøedev�ím podmínkou vysoké vlastní finanční 
spoluúčasti na tomto programu. 
Na počátku roku 2002 bylo  zru�eno RC České 
Budìjovice a jeho členové byli rozdìleni mezi 
PRO-BIO RC �umava a PRO-BIO RC Humpolec. 
Vzhledem k rozdílnému zamìøení zemìdìlské 
činnosti se podaøilo zajistit plnohodnotnou 
poradenskou slu�bu pouze pro část tìchto 
novì pøiøazených členù. 

Akce a projekty:
` PRO-BIO RC �umava je kolektivním 

členem Zemìdìlské sekce Regionálního 
sdru�ení �umava. V rámci spolupráce 
s touto Zemìdìlskou sekcí se podaøilo 
na pøíslu�ných úrovních (státní správa, 
pøíslu�né samosprávy) projednat v roce 
2001 vytvoøenou �Koncepci �umavského 
zemìdìlství v rámci AGRO-EURO Regi-
onu �umava� a začlenit ji do dùle�itých 
programù. K tomuto tématu probìhla 
v Novém Dvoøe dne 4.3.2002 dùle�itá 
pracovní schùzka. Tato �Koncepce� je 
dùle�itá pøi posuzování podpùrných 
a rozvojových programù, zejména 
SAPARD. Tento program zatím vyu�ili tøi 
na�i ekozemìdìlci.

` K otázkám ekologického zemìdìlství, 
kontrolám KEZ, vedení evidence, k do-
tační politice i k odborným pìstitelským, 
chovatelským, marketingovým, eko-
nomickým a dal�ím zále�itostem, bylo 
v prùbìhu roku uskutečnìno nìkolik 
pracovních schùzek a �kolení (6.2., 16.5., 
28.11.2002).

` Dne 11.5. 2002 byl v Hoslovicích uspo-
øádán pracovní semináø vìnovaný agro-
turistice a rozvoji venkovského prostoru 
(garance MZe, M�P, MMR, RS�).

` Trvalá pozornost je vìnována vlastnímu 
vzdìlávání poradcù a zaji�tìní jejich 
odborné úrovnì a akreditace. Ve dnech 
22. a 23.5.2002 se 3 poradci na�eho RC 
zúčastnili �kolení poradcù pro EZ v Hro-
tovicích.

` Značné pracovní úsilí bylo také vìnováno 
zaji�tìní regionálních Biodo�ínek v Hoslo-
vicích (14.9.2002). Je v�ak �koda, �e zde 
na poslední chvíli z pracovních dùvodù 
odmítli účast v�ichni pozvaní hosté z MZe, 
M�P i MMR.

` Dùle�itým prvkem komunikace a získá-
vání praktických zku�eností jsou odborné 
exkurze. Dne 3.7.2002 nav�tívili na�e 
ekozemìdìlce na �umavì biozemìdìlci ze 
SRN z oblasti Regensburgu, Deggendorfu 
a okresu Freyung-Grafenau. Naopak na�i 
ekozemìdìlci si vyjeli za zku�enostmi do 
SRN dne 11.10.2002 do regionù Strau-
bing, Deggendorf a Dingolfing.

Zprávu RC zpracovali: Vladimír Krtou�, Milan 
Skolek

7. PRO-BIO RC POLABÍ
Správce RC: Ing. Josef �keøík, CSc. 
Správní rada RC: Libor Mičák, Karel Tachecí, 
Jaroslav Groman 

Strukturu základny PRO-BIO RC Polabí 
v uplynulém roce tvoøilo 16 zemìdìlcù, 13 
obchodníkù, provozovatelù slu�eb a ostat-
ních, 4 čestní členové.

Region PRO-BIO RC Polabí je pomìrnì roz-
sáhlý a nejednotný co se týká pøírodních pod-
mínek. Pøesto jeho vìt�í část le�í v intenzivní 
oblasti zemìdìlství. Proto zde není mnoho 
ekologických zemìdìlcù. Co se týká členské 
základny, je zde velká část členù � nezemì-
dìlcù: prodejny, čestní členové, nadace, atd. 
viz. struktura členské základny. Pøesto, �e 
velká část regionu byla zasa�ena povodnìmi, 
ze členù tato �ivelná pohroma postihla jen 
Camphill České Kopisty. Pro nì byla uvolnìna 
z rozpočtu RC částka 3 000, Kč a na biojar-
marku byla uspoøádána sbírka, její� výtì�ek 
byl také vìnován Camphillu. I pøes tì�kosti 
vzrùstá v regionu zájem o EZ. Hlavní pøínos 
je spatøován v zájmu Polabských mlékáren 
o výkup biomléka. Bohu�el se i pøes nìkolik 
konzultací a náv�tìv podnikù nedaøí produkci 
zatím zajistit. Nesourodost zemìdìlcù � část 
zelináøù, část polaøù, část travaøù � tì�ko 
se hledá společný program. Proto se akcí 
zúčastòuje v�dy jen část zájemcù o danou 
problematiku. Z toho vyplývá i zapojení členù 
na jednotlivých akcích.
Mezi priority regionálního centra patøila 
pomoc s formuláøi (hlá�ení KEZ) � �kolení, 
pomoc s kontrolou (pøíprava povinné evi-
dence).

Akce:
` Den otevøených dveøí � Pokusná stanice 

ekologického zemìdìlství v Praze Uhøínì-
vsi

` Biojarmark Barrandov � zastupování 
členù, prodej produkce, propagace regi-
onálního centra

` Problematika regulace plevelù - �kolení
` Semináø; 6.2.; zákon, registrace, hlá�ení 

za uplynulý rok; �keøík
` Polní den; 27.6; odrùdy pro EZ � polní 

den; Mičák, �keøík
` Biojarmark; prodej a propagace biopro-

duktù; �keøík
` Semináø; 7.11.; regulace plevelù, kontroly; 

�keøík, Rozsypal
` Konzultace na farmì; celoročnì; pøíprava 

na kontrolu; �keøík

Regionální biodožínky v Hoslovicích
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` Konzultace na farmì; 5 farem; 5. rámcový 
program � mo�nost pro EZ; �keøík

` Konzultace: po telefonu, na semináøích; 
�keøík

Zprávu RC zpracoval: Josef �keøík

8. PRO-BIO RC Litomy�l
Správce RC: Ing. Franti�ek Chlad 
Správní rada RC: Ing. F. Chlad, Ing. J. Chla-
dová, Ing. J. Hejl, Ing. M. Vraný, J. Janský                 

Druhý rok činnosti PRO-BIO RC Litomy�l 
navazoval a rozvíjel aktivity, kterým byl dán 
základ v roce 2001 pøi jeho zalo�ení. Probìhly 
schùzky, Krou�ky, poradenství, semináø, pro-
jekty podpoøené grantem od Nadace Partner-
ství, byli jsme zapojeni do celosvazové činnosti 
zamìøené na osvìtu a propagaci EZ, pota�mo 
biopotravin. Stabilizovaná činnost PRO-BIO 
RC Litomy�l byla navázána účelnou spolu-
prací a odbornou pomocí svazu PRO-BIO. 
Druhý rok činnosti byl úspì�ný jak z hlediska 
zlep�ené spolupráce, tak podstatnì vy��í 
spoluúčastí členù regionu z øad farmáøù. Na 
RC se začíná obracet s podnìty na společné 
øe�ení, rady, získání informací i veøejnost 
z øad spotøebitelù a spoluobčanù. Roz�íøení 
činnosti a slu�eb centra je do značné míry 
limitováno finančními mo�nostmi. Øe�ení je 
částečnì plnìno pracemi na projektech. 
Prioritou pro rok 2002 byla individuální 
poradenská činnost a postupné roz�iøování 
slu�eb pøedev�ím pro členy svazu PRO-BIO 
i pro novì pøíchozí zájemce, kteøí se obracejí 
na regionální centrum, komunikujeme i se 
spotøebiteli. Z následujícího výčtu akcí za rok 
2002 jsme pøesvìdčeni, �e se do značné míry 
daøí naplòovat cíle a poslání regionálního 
centra.
Zájem o trvalou spolupráci projevila Hote-
lová �kola Hronov, Mateøské centrum v Lito-
my�li a Støední zahradnická �kola Litomy�l.

Podpùrný program �poradenské 
krou�ky�
PRO-BIO RC Litomy�l se zapojilo do projektù 
poradenských krou�kù pro rok 2002 ve 
tøech okresech: SY, RK, UO. Z celkového počtu 
32 členù PRO-BIO RC Litomy�l (23 farem, 9 
prodejen, výrobce) se pøihlásilo 13 farem 
s počtem uznaných bodù dle rozhodnutí MZe 
16. Podporu v rámci poradenského krou�ku 
nakonec čerpalo 6 členù se skutečnì čerpa-
nými 7,5 body. Pøi hodnotì bodu 20.000,- 
Kč a uznaných normativních nákladech 
150.000,- Kč činila dotace 68.475 Kč. V�echny 
finanční prostøedky byly vyfakturovány.                     

Akce a projekty:
` Za PRO-BIO RC Litomy�l byly podány 2 

�ádosti o grant na Nadaci Partnerství, 
z toho 1 �ádost byla podpoøena, odbornì 
jsme spolupracovali se støední zahradnic-
kou �kolou, které se té� podaøilo získat 
grant z Nadace Partnerství v oblasti eko-
logie, ochrany ohro�ených druhù. 

` 22.4.: Spoluorganizování Dne Zemì v Li-
tomy�li, zaji�tìna ochutnávka biopotravin 

a pro zájemce propagační informace 
o ekologickém zemìdìlství a bioproduk-
tech. 

` 15.6:. Zorganizování tradičního pozná-
vacího výletu pro litomy�lské mateøské 
centrum rodičù s dìtmi na ekologickou 
farmu, tentokrát do Ohni�ova k man�elùm 
�imákovým.

` Celoročnì jsme se podíleli na pøípravì 
prezentace biopotravin na záøijové výstavì 
v Praze Harmonie 2002 s vyhlá�ením 
biopotraviny roku. 

` Pracovní schùzky regionu se uskutečnily: 
v lednu v Litomy�li.

` V únoru se zájemci z regionu zúčastnili 
exkurze na veletrh BioFach 2002 v Norim-
berku, poøádané svazem PRO-BIO.

` V červnu byli zástupci regionu na Evrop-
ské letní akademii ekologického zemìdìl-
ství v Lednici.             

` 30.10.-1.11. se konal odborný semináø za 
účasti pøedních odborníkù EZ v De�tném 
v Orlických horách v horské chatì Domo-
v, sídle ekologické farmy pana Povolného, 
kde opìt rodinná farma vytvoøila ideální 
podmínky pro zdárný prùbìh semináøe.

` Konzultace jsou provádìny pro členy 
svazu dle potøeb prùbì�nì (mobil, pevná 
linka, fax, e-mail ), popø. osobní náv�tì-
vou farmy po pøedchozí dohodì. Daøí se 
zajistit po�adavky na individuální pora-
denství v terénu, je zaznamenán zvy�ující 
zájem o tento typ slu�eb.

Zprávu RC zpracoval: Franti�ek Chlad

9.  PRO-BIO RC Ji�ní Morava, 
Troubsko

Správce RC: Ing. Vojtech Dukát
Správní rada RC: Ing. Josef Abrle, Vladimír 
Koháček, Ing. Vojtech Dukát

RC má po pøevedení subjektù zabývajících 
se prodejem biopotravin do jiné struktury 
celkem 21 členù. Struktura základny regi-
onálního centra je tvoøena 4 členy - vinaøství, 
12 členy - rostlinná výroba � polní plodiny, 5 
členy - rostlinná výroba � zelenina, 1 členem 
- rostlinná výroba � léčivé rostliny, 1 členem 
- zpracování a výroba biopotravin, 1 členem 
- �ivoči�ná výroba.
Pøi vzniku RC, tj. na začátku roku 2002, byla 
provedena mezi jeho členy písemná anketa, 
jejím� cílem bylo zjistit, co očekávají členové 
od RC. Podle výsledkù ankety byl sestaven 
plán činnosti, který mìl 5 základních okruhù 
- základní poradenství, poradenství terénní,  
pomoc pøi zaji��ování osiv a sadby, odbyt bio-
produkce, propagace, reklama, granty.
Poradenství základní (vedení evidence, 
pøíprava na kontroly apod.) - po�adavky členù 
o tuto formu poradenství byly bìhem roku 
minimální. Dùvodem je zøejmì skutečnost, �e 
se jedná vìt�inou o zku�ené subjekty s úzkým 
profesionálním zamìøením v rámci ekologic-
kého zemìdìlství, které tento druh pomoci ji� 
nepotøebují.

Poradenství terénní � vzhledem k tomu, �e 
členové RC hospodaøí ve vhodných podmín-
kách pro výrobu osiv a sadby, část se začala 
orientovat na semenáøství jako smluvní mno-
�itelé obchodní společnosti PRO-BIO Staré 
Mìsto. Pøi této nové podnikatelské aktivitì 
sehrálo poradenství ze strany RC rozhodující 
úlohu. V rámci bezplatné poradenské činnosti 
se RC podílelo na výbìru vhodných druhù 
k pìstování u jednotlivých mno�itelù, výbìru 
vhodných pozemkù pro mno�ení a poraden-
ství v prùbìhu vegetace.
Mezi perspektivní a úspì�né mno�itele patøí 
napø.: EKO Mackovice, Oldøich Wágner, Jan 
Hlaváč, AGRO ALIOS, AGROS Vy�kov.
Pomoc pøi zaji��ování osiv a sadby � tuto 
slu�bu zaji��ovalo RC v prùbìhu celého roku. 
Zprostøedkovávalo dodávky osiv a sadby jak 
ekologického pùvodu (velice omezenì z dù-
vodu absence tohoto druhu osiv na trhu), tak 
i konvenčních nemoøených uznaných osiv od 
semenáøských firem. Tuto slu�bu, která byla 
poskytována zdarma, vyu�ila alespoò jednou 
vìt�ina podnikù zabývajících se rostlinnou 
výrobou. Tady mù�e hrát RC je�tì významnìj�í 
roli, a to nejenom ve zprostøedkování nákupu 
osiv, ale i v pomoci pøi výbìru vhodných 
odrùd. V�e v�ak závisí pøedev�ím na zemìdìl-
cích, aby tuto slu�bu od RC po�adovali.
Odbyt biosurovin � RC v rámci této aktivity 
podpoøilo finanční částkou 20 000,- Kč projekt 
člena svazu PRO-BIO Ing. Romana Motyčky na 
zavedení internetového obchodu s biopo-
travinami v rámci Jihomoravského regionu, 
součástí kterého bude rozvá�ka a propagace 
ekologického zemìdìlství a činnosti svazu na 
internetových stránkách. Pan Roman Motyčka 
v rámci svého podnikatelského zámìru pøed-
pokládá pøímý odbìr surovin v kvalitì bio 
od členù RC, zejména se jedná o zeleninu, 
obiloviny, luskoviny a z biopotravin pekaøské 
výrobky, víno a koøení.
Propagace, reklama, granty - nejvýznam-
nìj�í aktivitou v této oblasti bylo podání 
�ádosti o grant k Nadaci Partnerství na pod-
poru propagace jídelen v Brnì, které pøipra-
vují jídla z biosurovin. �ádost byla zamítnuta. 
Dal�í, ale velice slabou aktivitou byla účast 
RC na biodo�inkách v Brnì. Dùvodem slabé 
prezentace svazu byla skutečnost, �e orga-
nizátor nepo�ádal včas RC ani o účast a ani 
o �ádnou jinou formu pomoci. Členové RC se 
ji� tradičnì biojarmarku zúčastnili.
Členové RC zplnomocnili správce k po-
skytnutí finanční pomoci z prostøedkù RC 
posti�eným ekologickým zemìdìlcùm pøi 
srpnových povodních. Táto nabídka byla pak 
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pøednesena na radì svazu PRO�BIO. Finanční 
pomoc nakonec nebyla poskytnuta, proto�e 
�ádný z ekologických zemìdìlcù nebyl vá�nìji 
povodnìmi posti�en.
RC nepoøádalo v prùbìhu roku �ádné �kolení 
a exkurze, proto�e o tuto činnost nebyl ze 
strany členù zájem.
V prùbìhu celého roku zaji��ovalo RC pøenos 
informací na členy a kontakt se svazem PRO-
-BIO a nevyvíjelo v prùbìhu roku 2002 �ádnou 
samostatnou podnikatelskou aktivitu.

Zprávu RC zpracoval: Vojtech Dukát

Ekologický vinař Josef Abrle se stal držitelem 
prestižního Baccusova poháru pro vítěze soutěže 

o nejlepší víno roku v Rakousku

10. PRO-BIO RC Humpolec
Správce RC: Ing. Jiøí Doubek
Správní rada RC: Ing. Jiøí Doubek, Ing. Milan  
Teks, Petr Endrle, Pavel Horáček, Vladimír 
Klement
 
V roce 2002 do�lo k rozdìlení RC Tøebíč 
na PRO-BIO RC Ji�ní Morava a PRO-BIO RC 
Humpolec, které oficiálnì vzniklo v  červnu 
r. 2002. Ji� v tomto mìsíci byl uspoøádán 
semináø, který byl zamìøen na vý�ivu rostlin, 
regulaci plevelù v EZ a byl spojen s polním 
kázáním pøímo na pozemcích Ekologické 
farmy �S v Plačkovì. Dal�í semináø byl 
uskutečnìn 12.12 2002. Tento byl zamìøen 
na problematiku mno�ení osiv a sadby v EZ 
v regionu RC a ochranu rostlin. V prùbìhu 
záøí do�lo k rozdìlení PRO-BIO RC Ji�ní Čechy 
na dvì části, z nich� se část stala součástí 
PRO-BIO RC Humpolec. 
Mezi dal�í aktivity RC patøí provádìní terénní 
poradenské činnosti a vypracovávání pro-
jektù pøechodného období. Na základì ni�-
�ích účastí kmenových členù na vzdìlávacích 
akcích je tøeba se zamyslit nad smysluplností 
tìchto aktivit ve vztahu k vynalo�eným finanč-
ním prostøedkùm, které má RC k dispozici. Je 
tedy tøeba, aby z diskuse na toto téma vyply-

nulo, jakým smìrem má RC zamìøit své úsilí, 
aby finanční prostøedky členù byly vynalo�eny 
smysluplnìji.
Námìty k činnosti regionálního centra zahr-
nují problematiku osiv a sadby, chovu hospo-
dáøských zvíøat a chovu skotu s tr�ní a bez 
tr�ní produkce mléka, chovu prasat atd.; kore-
spondenci o dùle�itých závìrech z jednání 
rady PRO-BIO; oblast vý�ivy a ochrany rostlin, 
regulace plevelù a agrotechniky; vyplòování 
povinných tiskopisù; pomoc pøi vyøizování 
�ádostí, objednávek pøi nákupu osiv a sadby; 
náv�tìvy na farmách spojené s poradenskou 
činností; uspoøádání tématického zájezdu ve 
spolupráci s jinými RC; pomoc pøi hledání 
fyzické výpomoci pøíli�  pracovnì zatí�ených 
členù RC; pomoc pøi øe�ení finančních pro-
blémù odbytového dru�stva Bio Vysočina.
 
Zprávu RC zpracoval: Jiøí Doubek

9. záøí 2002 vznikla PRO-BIO LIGA - spotøebi-
telská pobočka Svazu ekologických zemìdìlcù 
PRO-BIO s vlastní právní subjektivitou. Cílem 
PRO-BIO LIGY je sdru�ovat odpovìdné spotøe-
bitele potravin a pøátele ekologického zemì-
dìlství, chránit práva spotøebitelù potravin, 
�íøit osvìtu a spolupracovat s médii. 
V prùbìhu prvních tøí mìsícù bylo na�í hlavní 
náplní oslovit co nejvíce lidí s nabídkou na�ich 
slu�eb a s informacemi o kvalitì biopotravin 
a o ekologickém zemìdìlství. Proto jsme se 
aktivnì zúčastnili nìkolika veletrhù: Harmo-
nie (záøí), Ecolife (øíjen), Biojarmark na Bar-
randovì (záøí), Minerva a Mikulá�ský jarmark 
v Toulcovì dvoøe (prosinec). Øádovì jsme 
oslovili 800-1000 lidí. Námi nabízené infor-
mace slou�í spotøebitelùm k lep�í orientaci 
v kvalitì a bezpečnosti nabízených potravin. 
Spotøebitelùm tak pomáháme rozhodovat se 
ekologicky, zdravotnì a eticky pøíznivìj�ím 
zpùsobem pøi nákupech potravin. Osvìtový 
stánek jsme mìli i na støedočeské a pra�ské 
MRKVI (celostátní projekt - Metodika a rea-
lizace komplexní ekologické výchovy) � kon-
ferencích pro učitele ekologické výchovy, 
na kterých nás oslovilo cca 60 učitelù se 
zájmem o spolupráci. Od jara 2003 �kolám 
nabídneme pedagogický projekt, který jsme 
pøipravili bìhem podzimu, s názvem: �BIO 
� øe�ení pro pøírodu a človìka�. Projekt je 
určen pro 2. stupeò Z� a S� k doplnìní pøed-
mìtù Občanská výchova, Rodinná výchova 
a Základy společenských vìd. Zároveò jsme 
vytvoøili databázi ekologicky zamìøených �kol 
v České republice.
Dal�í na�í činností bylo podání dvou �ádostí 
o grant (Ministerstvo prùmyslu a obchodu, 
Ministerstvo �ivotního prostøedí), zprovoz-
nìní webových stránek a vyti�tìní propagač-
ního letáku.
Bìhem podzimu jsme rovnì� oslovili v�echny 
prodejny zdravé vý�ivy v Praze s nabídkou 
informací o bioproduktech pro jejich zákaz-
níky a postupnì kontaktujeme i ostatní pro-
dejny zdravé vý�ivy v celé ČR s cílem vytvoøit 
funkční databázi prodejen.
Navázali jsme spolupráci s Vysokou �kolou 
chemicko-technologickou v oblasti výzkumù 
zamìøených na kvalitu potravin. Tyto výzkumy 
chceme srozumitelnou formou zprostøedko-
vat spotøebitelùm. V listopadu jsme se stali 
partnerskou organizací Koalice občanských 
spotøebitelských aktivit ČR. Správce PRO-BIO 
LIGY začne (jako zástupce spotøebitelù) spo-
lupracovat na Akčním plánu rozvoje ekologic-
kého zemìdìlství v ČR. 
Význam na�eho pùsobení ocenil i Ministr 
�ivotního prostøedí RNDr. Libor Ambrozek pøi 
prezentaci PRO-BIO LIGY na festivalu �Týká se 
to také Tebe� v Uherském Hradi�ti v listopadu 
2002. 
V prosinci jsme spoluorganizovali 1. vánoční 
bio raut v Ekologickém centru hlavního mìsta 
Prahy - v Toulcovì dvoøe (18.12.), kterého se 
zúčastnilo 130 lidí. Po celou dobu od na�eho 
vzniku jsme zodpovídali rùzné dotazy z øad 
spotøebitelù a radili s tím, kde nakupovat 
biopotraviny, jak z nich dobøe uvaøit či jak 
si být jisti jejich kvalitou. Bìhem prvních 
tøí mìsícù se nám podaøilo získat 79 členù. 
Ve�kerá na�e činnost smìøuje k provozování 

PRO-BIO Liga ochrany 
spotřebitelů potravin 
a přátel ekologického 
zemědělství
Správce: Mgr. Hana Zemanová
Správní rada: Mgr. Jana Zelenková, Jan 
Zeman, Ing. Renata Osladilová, Ing. Jiøí Urban, 
Mgr. Hana Zemanová

Podíl jednotlivých regonálních center a prodejců 
biopotravin na celkovém počtu členů PRO-BIO Svazu 

ekologických zemědělců v roce 2002

RC Bílé Karpaty

RC Severozápad

RC Severovýchod

RC Jeseníky

RC Moravská Brána

RC Šumava

RC Polabí

RC Litomyšl

RC Jižni Morava

RC Humpolec

Prodejci biopotravin

Podíl jednotlivých regonálních center na celkové výměře 
ekologicky obhospodařované zemědělské půdy členy 
PRO BIO Svazem ekologických zemědělců v roce 2002

RC Severozápad
RC Bílé Karpaty

RC 
Severovýchod

RC JeseníkyRC Moravská Brána

RC Šumava

RC Polabí

RC Litomyšl

RC Jižni Morava
RC Humpolec
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informačního a poradenského centra pro spo-
tøebitele potravin, které bude otevøeno bìhem 
jara 2003 v Praze 1 v Truhláøské ulici 20.

Zprávu  zpracovala: Hana Zemanová

Svépomocný fond 
Slo�ení rady Svépomocného fondu PRO-BIO 
ve funkčním období 2000 � 2002:
Ing. Zdenìk Perlinger, Abrlová Jarmila, Ing. Da-
nìk Stanislav, Ing. Urban Jiøí, Ing. Toman Kamil 

Postavení Svépomocného fondu v novém 
svazu PRO-BIO a jeho správa:  
Fungování Svépomocného fondu v rámci 
svazu PRO-BIO umo�òují Stanovy svazu. Rada 
svazu schválila 10.9.2001 nová pravidla Své-
pomocného fondu (3 stránkový dokument). 
O vyu�ívání fondu ekologickými zemìdìlci 
a dal�ími členy svazu PRO-BIO rozhoduje 
správní rada fondu, která je pìtičlenná a tvoøí 
ji členové rady celostátního svazu PRO-BIO. 
Funkční období správní rady fondu je dvou-
leté a je shodné s funkčním obdobím rady 
svazu PRO-BIO. Rozhodnutí rady fondu pod-
léhají je�tì schválení radou svazu PRO-BIO, 
který provádí také supervizi. 
Správcem fondu je mana�er svazu, který 
k administrativì a zaji�tìní pùjček vyu�ívá 
spolupracovníky svazu (ekonomka a smluvní 
právník). Pùjčky jsou zaji��ovány kromì 
smlouvy je�tì osobní smìnkou.

Programy a priority Svépomocného 
fondu:
` Podpora propagace a marketingu ekolo-

gického zemìdìlství
` Pùjčky zemìdìlcùm na nákup strojù, 

zvíøat a rekonstrukce budov
` Výkup bioproduktù od členù svazu
` Pomoc členù svazu v nouzi
Prioritu mají ty �ádosti, které jsou zamìøeny 
na zpracování a prodej biopotravin členy 
svazu � zejména ekozemìdìlci či jejich odby-
tovými skupinami.
Podpora odbytu a prodeje ekologické pro-
dukce, byla stanovena jako pøednostní z toho 
dùvodu, aby členové svazu nebyli z dlouhodo-

bého hlediska závislí na nestabilních stát-
ních dotacích.

Zdroje fondu: 
Do fondu mohou pøispívat domácí i zahra-
niční organizace i jednotlivci. Kromì vý�e 
uvedeného spolku SVWO ze �výcarska do 
fondu pøispívají zejména samotní ekologičtí 
zemìdìlci svazu PRO-BIO (cca 400.000.- Kč 
ročnì) formou odvodù části členských pøí-
spìvkù. 

Perspektiva fondu:
Ekologičtí zemìdìlci (zejména men�í 
rodinné farmy) a regionální eko-zpraco-
vatelé mají trvalé potí�e získat provozní 
finance na své ekologické podnikání, pøí-
padnì na spolufinancování podpùrných 
programù EU. Stát financování ekologic-
kých podnikatelù ponechává na rozhodo-
vání komerčních bank, které o úvìrech pod 
500.000.- Kč v podstatì odmítají jednat. 
Pro podporu drobného podnikání ve svazu 
PRO-BIO je Svépomocný fond i nadále 
nezastupitelný. Rolníci oceòují zejména 
mo�nost rychlé a nebyrokratické pomoci, 
kterou jim svaz PRO-BIO (díky SVWO) ji� 7 
let poskytuje. Celková hodnota fondu je cca 
1,8 milionu Kč.
Bohu�el v roce 2002 nebyl dostatek kvalit-
ních �ádostí o pùjčky na zpracování biopro-
duktù a marketing biopotravin. Proto byly 
uspokojovány i �ádosti o pùjčky na nákup 
základní zemìdìlské techniky (do 100.000.- 
Kč), které nekorespondovaly pøímo s vý�e 
uvedenými prioritami fondu.  

  

Práce svazových sekcí
Sekce prodejcù biopotravin � malo-
obchod
Rok 2002 pøinesl pro sekci prodejcù 
biopotravin nìkolik podmínek a podnìtù, 
které potvrdily potøebu inovace v její ji� 
zabìhnuté činnosti.
V únoru byl naplnìn a ukončen projekt 
podpoøený Nadací Partnerství (N-894) 
zamìøený na �Označení registrovaných 
prodejních míst s biopotravinami tabulemi, 
vybavení prodejen propagačními mate-

riály�. V únoru se účastnili zájemci z øad bio-
prodejcù zájezdu na BioFach 2002.
V bøeznu probìhlo 7. celostátní setkání pro-
dejcù biopotravin na V�CHT v Praze za pod-
pory Ústavu chemie a analýzy potravin, resp. 
Prof. Ing. Jany Haj�lové, CSc.
V dubnu se nìkolik prodejen ji� pravidelnì 
veøejnì prezentuje v souvislosti s oslavou Dne 
Zemì (tradičnì v Hradci Králové, Ústí nad 
Orlicí, v Litomy�li a v Chrudimi).
V červnu se účastnili zástupci sekce prodejcù 
v Lednici Bioakademie - Evropské letní akade-
mie ekologického zemìdìlství.
Vrcholná propagační akce byla společná celo-
svazová prezentace českých bioproduktù, která 
probìhla v záøí na celostátní výstavì zdravého 
�ivotního stylu, Harmonie v Praze. 

Závìr roku byl vìnován pøípravì podkladù 
pro inovaci vedení sekce, která se stane v roce 
2003 samostatnou pobočkou PRO-BIO Svazu 
ekologických zemìdìlcù s vlastní právní sub-
jektivitou. Rozhodlo o tom zasedání rady svazu 
6. prosince 2002.
I v roce 2002 byl naplnìn grantový program 
podpoøený Nadací Partnerství zamìøený na 
kvalifikovanou propagaci biopotravin.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomá� Václavík

Biodynamická sekce
Sekce uspoøádala v srpnu na farmì Kout J. 
Dutschkeho a A. Murbachové ve Foøtu dal�í 
pokračování semináøe o zdravé vý�ivì a vaøení, 
lektorkou byla opìt Annegret Bohmertová ze 
�výcarska. Sekce podpoøila jarní a podzimní 
preparátové setkání ve Foøtu a za�ti�ovala vzni-
kající zaøízení pro mentálnì posti�ené Camphill 
České Kopisty (www.camphill.cz).
V prùbìhu roku byl distribuován kalendáø 
Výsevní dny 2002 a pøipraven a vydán nový 
kalendáø na rok 2003.

Kontaktní osoba: Ing. Radomil Hradil

Správce PRO-BIO Ligy, Hana Zemanová, na výstavě 
Harmonie v Praze

V roce 2002 byly poskytnuty pùjčky ze Svépomocného fondu v celkové vý�i 1.027.000,- Kč

�rùtek Miroslav nákup lisu a baličky na sená� 100.000,- Kč
Podstavek Ondøej nákup rotačky a nakladače píce   60.000,- Kč
Seidelman Ladislav  nákup shrnovače píce a smyku   30.000,- Kč
Mrázek Pavel stavební úpravy � rozvoj ekoagroturistiky   50.000,- Kč
PRO-BIO St. Mìsto.s.r.o. nákup a mno�ení bioosiv 100.000,- Kč
Pánková Ivana nákup rotační sekačky   30.000,- Kč
Nováková Zdeòka nákup obraceče a shrnovače píce   80.000,- Kč
Beránek Václav zaji�tìní jarních prací � pøeklenovací úvìr    80.000,- Kč
Pohan Jaroslav nákup baličky píce � výroba sená�e   80.000,- Kč
SPOL-ZEM Nový Kostel s.r.o. zavedení čipování skotu   50.000,- Kč
�varc Jaromír nákup obraceče píce   60.000,- Kč
PV. Cvikov s.r.o. nákup �acího stroje   60.000,- Kč
Strnad Petr rekonstrukce stáje a seníku po po�áru   80.000.- Kč
Látal Jan technologie pro zpracování kozího mléka 100.000.- Kč
�míd Jaroslav  rekonstrukce støechy farmy po vichøici   67.000.- Kč

http://www.camphill.cz
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Zpráva o hospodaøení svazu za rok 2002

Náklady 7473683
* na činnost svazu 5929010
Mzdové náklady 995343
Sociální, zdravotní a úrazové poji�tìní 289958
Odmìny a cestovné členù statutárních orgánù 226254
Náklady na civilní slu�bu 47059
Nákup stravenek pro zamìstnance 19198
Cestovné zamìstnancù 116058
Vydané publikace 236939
Kanceláøské potøeby 21058
Ostatní spotøeba materiálu 281888
Nakoupené zbo�í (Harmonie) 118815
Náklady na reprezentaci 49254
Nájemné a slu�by spojené s nájemným 171686
Po�tovné a výkony spojù 189082
Poradenské a jiné odborné slu�by 646465
�kolení, semináøe a exkurze 98926
Propagace EZ - část nákladù 17510
Re�ie účtované regionálními centry 1047376
Ostatní nakupované slu�by 514490
Členské pøíspìvky oraganizacím 14407
Poskytnutý pøíspìvek - PRO-BIO LIGA 10000
Silniční daò 450
Poplatky správní, soudní, místní 3400
Odpisy dlouhodobého majetku 269248
Odpis drobného DNHM 48658
ZC prodaného DNHM 439263
Poji�tìní majetku 8500
Kurzové ztráty 9299
Bankovní poplatky 24392
Ostatní pokuty a penále 4670
Dodatečné odvody DP 4030
Manka a �kody 3300
Mimoøádné provozní náklady 2034
* na realizaci poskytnutých grantù a dotací 1544673
Mzdové náklady 180765
Sociální a zdravotní poji�tìní 56791
Cestovné 30158
Vydané publikace 95238
Kanceláøské potøeby 46881
Ostatní spotøeba materiálu 231653
Opravy a udr�ování 8795
Nájemné a slu�by spojené s nájemným 28878
Po�tovné a výkony spojù 44996
Poradenské a jiné odborné slu�by 530368
�kolení, semináøe a exkurze 56666
Propagace EZ 175
Nákup drobného nehmotného majetku 32060
Odpis drobného DNHM 163098
Ostatní nakupované slu�by 38154
Výnosy 7840539
Členské pøíspìvky - ekozemìdìlci 3390570
Členské pøíspìvky - PRO-BIO LIGA 1460
Tr�by za vlastní výkony, zbo�í a činnost 1638216
Úroky z bì�ného účtu 6027
Smluvní úroky z pùjčky 18585
Kurzové zisky 23849
Ostatní výnosy 54772
Dary na ekologii - Nadace �Hëllef fir d´Natur� 480357
Pøijaté pøíspìvky na Bioakademii v Lednici 913800
Mimoøádné provozní výnosy 17405
Tr�by z prodeje DNHM 2000
REC - kooperativní grant 311580
Grant NROS 490832
Dotace M�P 297920
Dotace M�MT - Agritec 77900
Dotace Úøadu práce 115265

Finanční majetek k 31.12.2002
Pokladny (Kč, EUR, USD) 13444
Bì�né účty (Kč, EUR) 722517

Stav Svépomocného fondu k 31.12.2002 2233288

Na semináři v Uherském Hradišti vystoupil ministr životního prostředí, RNDr. Libor Ambrozek

§ Rakouský svaz ekozemìdìlcù 
Ernte

§ Rakouský spolek EUPRI, Geras
§ Nìmecká vzdìlávací agentura 

Equalita, Kolín n. Rýnem
§ Svìtová asociace ekologického 

zemìdìlství IFOAM
a dal�í.

Orgány svazu 
Rada svazu:
1. Ing. Stanislav Danìk, SHR � pøed-

seda
2. Ing. Zdenìk Perlinger, PRO-BIO 

RC Severozápad � místopøedseda
3. Ing. Jiøí Urban - místopøedseda 
4. Ing. Tomá� Køi��an, Ekofarma 

Køi��an a spol.
5. Jarmila Abrlová, farma Pollau
6. Ing. Petr Trávníček, poradce
7. Ing. Pavel Vokál, zemìdìlská 

farma Strá�ný
8. Ing. Jan Crha, PH Hranice a.s.
9. Ing. Kamil Toman, Ekodru�stvo 

Severozápad
10. Jiøí �karda, SHR
11. Ing. Milan Drgáč, PRO-BIO RC 

Bílé Karpaty
12. Jan Polák, PRO-BIO RC Severový-

chod
13. Franti�ek Winter, PRO-BIO RC 

Jeseníky
14. Ing. Alena Malíková, PRO-BIO RC 

Moravská Brána
15. Ing. Vladimír Krtou�, PRO-BIO RC 

�umava
16. Ing. Josef �keøík, CSc., PRO-BIO 

RC Polabí
17. Ing. Franti�ek Chlad, PRO-BIO RC 

Litomy�l
18. Ing. Vojtech Dukát, PRO-BIO RC 

Ji�ní Morava
19. Ing. Jiøí Doubek, PRO-BIO RC 

Humpolec

Revizní komise:
Ing. Jaroslav �a�inka, Radoslava �imá-
ková a  Walter Köhler

Mana�er svazu:
Ing. Petr Trávníček

Pøipravili: Stanislav Danìk, Petr Trávníček, Jiøí Urban, Radomil 
Hradil, Renata Osladilová, Jiøina Pavelková, Markéta Doubrav-
ská a správcové RC
Finanční zprávu pøipravila: Marcela Adámková
Sazba a tisk: Jiøí Kotinský � Reprotisk
Fotografie: archiv PRO-BIO
Redakční poznámka: PRO-BIO Svaz ekologických zemìdìlcù 
v textu výr. zprávy uvádìn té� jako �svaz� nebo �PRO-BIO�

Partnerské organi-
zace
V roce 2002 jsme spolupracovali 
s øadou na�ich a zahraničních orga-
nizací a institucí, kterým dìkujeme 
za úspì�nou spolupráci:

Domácí:
§ Ministerstvo zemìdìlství ČR, 
§ Ministersrvo �ivotního prostøedí ČR
§ KEZ, o.p.s., Chrudim
§ EPOS, Spolek poradcù a kontro-

lorù EZ v ČR
§ Mendelova lesnická a zemìdìlská 

univerzita, Zahradnická fakulta, 
Lednice

§ Česká zemìdìlská univerzita, 
Praha

§ Jihočeská univerzita, Zemìdìlská 
fakulta, České Budìjovice

§ Univerzita Palackého, Pøírodovì-
decká fakulta, Olomouc

§ Ekologický institut Veronica, 
Brno

§ Hnutí Duha, Brno a Olomouc
§ Liga ekologických alternativ, 

Praha
§ Nadace Partnerství, Brno
§ Nakladatelství Martina Sedláčka, 

Praha a časopis Farmáø
§ Agentura Kobra Design, Brno
§ Studio Reprotisk, �umperk
§ Agritec, �umperk 
§ NROS, Praha
§ Zelený kruh, Praha
a dal�í.

Zahraniční:
§ �výcarský spolek SVWO, Malans
§ Lucemburská nadace Hellef fir 

d�Natur
§ Nadace Heinricha Bölla HBS, 

Berlín a Praha
§ Nìmecký svaz ekozemìdìlcù 

Bioland, Augsburg
§ Spolkové ministerstvo BMLFUW, 

Rakousko
§ Nìmecký svaz ekozemìdìlcù Gäa, 

Drá�ďany
§ Slovenský svaz ekozemìdìlcù 

Ekotrend, Myjava
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Propagační materiály a publikace 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců:

Letáky
Oborové letáky (špalda, oves, mléko 
atd.), informační letáky o PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců, letáky 
o ekologickém zemědělství a další dle 
aktuální nabídky. 
Určeno pro všechny zájemce.

Grafický manuál člena PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců na CD
Obsahuje logo svazu, logo člena svazu, logo partnera svazu, logo pro 
označování biopotravin a jejich aplikace. Uživatel manuálu zde najde 
černobílou i plnobarevnou verzi. Loga v digitální podobě lze použít na 
propagační materiály, hlavičkový papír, vizitku, etiketu atd. 
Určeno pouze pro členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Samolepky BIO
Samolepky s logem BIO pro označování biopotravin a bioporo-
duktů.
Určeno pouze pro členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Etikety
Určeno na označení bioproduktů. tyto 
etikety. Součástí je logo BIO a logo vaší 
firmy, kontakty a další volitelné informace. 
Po domluvě se zájemcem je možné zhotovit 
tyto etikety.
Určeno pouze pro členy PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců.

Cedule pro označení provozovny 
(členská farma, zpracovna, prodejní místo) 
Součástí je logo BIO a logo vaší firmy, kontakty 
a další volitelné informace. Po domluvě se zájem-
cem je možné zhotovit tuto ceduli.
Určeno pouze pro členy PRO-BIO Svazu ekologic-
kých zemědělců. 

Papírové tašky s potiskem
Velikost 26x15x34 cm, s jednobarevným potiskem.
Určeno především pro prodejny biopotravin.

Přenosná výstava
Slouží k prezentaci na výstavách a dalších propagačních akcích. 
Stavebnicové čtyřhrany s fotografiemi, texty a logem Bio vhodné 
pro umístění v interiérech i exteriérech, snadný transport, přeprav-
ní obaly, není třeba dalších pomůcek a stojanů. Možno zapůjčit po 
domluvě s příslušným regionálním centrem. 
Určeno pouze pro členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 

Knihy a časopisy
Česká biokuchařka
Česká bizahrada
Pěstujeme si vlastní semínka 
Výsevní dny 2003 (přijímáme objed-
návky i na další roky) 
Bulletin ekologického zemědělství 
Časopis Bioměsíčník
a další
Určeno pro všechny zájemce.

„České pro BIO“ 
Celostátní katalog ekologických ze-
mědělců, zpracovatelů, velkoobchodů, 
prodejen, poradců a organizací pro 
rok 2002/2003. 
Určeno pro všechny zájemce.

Bližší informace najdete na www.pro-bio.cz 
nebo na telefonním čísle 583 216 609.

Adresář je přístupný také na www.pro-bio.cz.
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Pobočky svazu
1. PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty 
Starý Hrozenkov - Ing. Milan Drgáč
Starý Hrozenkov 11, 687 74 Starý Hrozenkov 
tel./fax: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz 
2. PRO-BIO regionální centrum Severozápadní 
Čechy
Dalovice - Ing. Zdenìk Perlinger
Hlavní 27, 362 63 Dalovice 
tel.: 353 223 129, fax: 353 226 354
tel.: 607 103 244, perlinger@volny.cz  
3. PRO-BIO regionální centrum Severovýchod
Velký �enov - Jan Polák
Brtnická 360, 407 78 Velký �enov
tel.: 412 391 251, fax: 412 391 252
tel.: 602 235 098, zemspolvs@volny.cz 
4. PRO-BIO regionální centrum Jeseníky
�umperk - Franti�ek Winter
Hynčice nad Moravou 49, 788 33 Hanu�ovice
tel.: 583 231 198,  fax: 583 231 330
tel.: 602 533 707, pretoria@iol.cz 
5. PRO-BIO regionální centrum Moravská Brána
Pøíbor - Ing. Alena Malíková
Tyr�ova 705, 742 58 Pøíbor
tel.: 556  702 442, tel.: 604 470 634
uomze.nj@iol.cz
6. PRO-BIO regionální centrum �umava
Zdíkov - Brani�ov - Ing. Vladimír Krtou�
Zdíkov - Brani�ov 9, 384 73 Stachy
tel.: 602 830 998, vladimir.krtous@npsumava.cz 
7. PRO-BIO regionální centrum  Polabí
Kostelec nad Černými Lesy - Ing. Josef �keøík, Csc.
Kutnohorská 473/54
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
tel.: 321 679 126, tel.: 777 757 991
skerikbio@cmail.cz
8. PRO-BIO regionální centrum Litomy�l
Ing. Franti�ek Chlad
Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomy�l
tel.: 461 615 293, tel.: 603 218 413
j.chladova@worldonline.cz
9. PRO-BIO regionální centrum Ji�ní Morava
Troubsko - Ing. Vojtìch Dukát
Sadová 5, 664 41 Troubsko
tel.: 543 233 710, tel.: 724 227 506
dvo.dukat@quick.cz
10. PRO-BIO regionální centrum Humpolec
Humpolec - Ing. Jiøí Doubek
�kolní 764, 396 27 Humpolec
tel.: 565 532 069, tel.: 728 234 321
cer@pel.cz

Odborné sekce  
s celorepublikovou působností
PRO-BIO Liga ochrany spotøebitelù potravin 
a pøátel ekologického zemìdìlství
Praha - Zemanová Hana
Vodnická 305, 149 00 Praha  4
Tel.: 267 911 701, tel.: 603 546 204
probioliga@tiscali.cz
PRO-BIO Prodej a marketing biopotravin
Moravské Knínice - Mgr.  Václavík Tomá�
Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice
Tel.: 541 263 456, tel.: 777 082 448
tom.vaclavik@volny.cz
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