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Agentura je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem 
vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci 
programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny 
zemědělcem.  
 
 
The agency is a regional non-governmental non-profit organization involving natural 
persons in order to create conditions for consulting, educational and coordinating activities 
to implement programmes and directives in sustainable development of the country and 
utilization of the land by farmers.  
 
 

 
 
 
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. 
 
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČ :  70851131 
DIČ :  CZ70851131 
Tel.:  +420 568 620 070 
Fax.:  +420 568 620 547 
info@zeraagency.eu 
www.zeraagency.eu  
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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 

Základním cílem agentury je vytvoření regionálního environmentálního informačního 
centra vzdělávání, poradenství, výzkumu a publikační činnosti v oblasti ekologie a 
zemědělství. K dosažení tohoto cíle ZERA spolupracuje s řadou institucí ČR a zemí EU  – 
univerzity, výzkumné ústavy, ministerstvo zemědělství a životního prostředí ČR, neziskové 
organizace, hospodářské a agrární komory, města, obce, krajské úřady. 
 
 
 
Organizační struktura  
 

 

   
 

ZERA 
 

  

 
 

REVIZOR 
 

  
  

   
 

VALNÁ HROMADA 
 

  

      

   
 

SPRÁVNÍ RADA 
 

  

      
      

 

ČESKORAKOUSKÉ 
CENTRUM  

PROROZVOJ 
PODNIKÁNÍ 

 

 

CETT 
CENTRUM 

ENVIRONMENTÁLNÍCH 
TECHNIK A 

TECHNOLOGIÍ 

  

 
 
 

2. LIDÉ V AGENTUŘE 
   
Členská základna  6 členů 
 
Zaměstnanci:  

1. Bc. Simona Budařová 
2. Ing. Petr Foltýn 
3. Ing. Květuše Hejátková  
4. Olga Křížová  
5. Jana Pavlíčková 
6. Jitka Schellová  

 
 
 
 
 

3. HISTORIE 
 
Zemědělská regionální agentura Třebíč byla založena  dle zák. č. 83/1990Sb. o sdružení 
občanů (Registrace č.j. VS/1-1/44354/00) se  sídlem  Komenského nám. 286/17, 67401 
Třebíč, IČO: 70851131  dne 24.7.2000, jako regionální nevládní neziskové organizace 
sdružující fyzické osoby – za účelem vytváření podmínek pro poradenskou a koordinační 
činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a 
využití krajiny zemědělcem.  
 

� Změna č.1  7.5.2003: změna sídla a názvu :ZERA - Zemědělská a ekologická 
regionální agentura, se sídlem V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou. 

�  Změna č.2: 22.8. 2006: doplnění zkratky o.s. (občanské sdružení) za název agentury: 
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. 

� Změna č. 3. 12.2010 změna sídla – ul. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
  

 



 

4. AKTIVITY 
 
4.1  Vzdělávání  
 Nosnou aktivitou ZERA je vzdělávání v oblasti nakládání s odpady, především pak 
biologicky rozložitelnými odpady a ochrany půdy. Do této oblasti se soustředila největší část 
vzdělávacích oblastí.  
 
5.4.2012   Správná kompostářská praxe 
20.5.2012 Kompostování, biologicky rozložitelný komunální odpad, 

Ctibořská Náves 
15.6.2012   Miniwaste Žebětín  
27. – 29.6.2012  Polní den – pracovní setkání k hodnocení kvality půdy  

( udržitelnost projektu MOP ) 
13. 11. 2012 Miniwaste  Magistrát města Brna – část Žebětín – workshop 

k prevenci vzniku odpadu 
15. 11. 2012   Veletrh ekologické výchovy na Vysočina, Jihlava, Krajský úřad  

Kraje  Vysočina 
27.11. 2012 Miniwaste Magistrát města Brna – část Žebětín – workshop 

k prevenci vzniku odpadu 
4.12. 2012 Miniwaste Magistrát města Brna – část Žebětín – workshop 

k prevenci vzniku odpadu 
26.10.2012 Exkurze  studentů Mendlovy university Brno na kompostárnu 

CMC Náměšť 
 
Další oblast vzdělávacích aktivit :  
3.5. 2012   Setkání čalouníků 
25. – 26. 4   Základní gramotnost počítače 
2.-3.4.2012    Základní gramotnost počítače 
 
 
4.2.  Poradenská činnost 
se specializuje na oblasti: 

• řešení záměrů zpracování biologicky rozložitelných odpadů v regionu – mezi 
nejvýznamnější řešené studie patří:  
o Město Krnov - Studie proveditelnosti odděleného sběru bioodpadu a 

kompostování ve městě Krnov;  
o Statutární město Přerov: Studie proveditelnosti pro zavedení odděleného 

sběru bioodpadu ve měste Přerov 
• zpracování žádostí v rámci OP ŽP osa 4.1 v rámci XL výzvy  v roce 2012 byly  

komplexně zpracovány žádosti o dotaci pro následující subjekty:  
o Obec Vyskytná nad Jihlavou 
o TSM Semily s. r. o. 
o SAP Mimoň spol. s r. o. 
o Statutární město Opava 
o Obec Paseka 
o Obec Jakubov u Moravských Budějovic 
o Město Humpolec 
o Město Černovice 
o Flenexa plus s.r.o. 
o ASOMPO, a.s. 

• ekologického zemědělství  
• správné zemědělské praxe 

 
 
 
4.3  Výzkum 
V rámci Národního zemědělského výzkumu realizuje ZERA jako spoluředitel spolu 
s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v.v.i., Mendlovou univerzitou v Brně a 
Výzkumným ústavem v Troubsku projekt Optimalizace vodního režimu v krajině a 
zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostu z biologicky 
rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech ( QH 81200 ). 
Cílem projektu je stanovit uplatnění kompostů ze zbytkové biomasy pro úpravu fyzikálních a 
hydrofyzikálních vlastností deficitních orných půd i půd určených pro obnovu TTP, se 
zaměřením na omezení odtoku srážkové vody a zvýšení akumulace vody v krajině. Agentura 
ZERA  pro ověření účinnosti kompostu vlastní pokusné pole. Na poli probíhá testování 
kvality půdy a kvality zemědělská produkce dle metodiky projektu – 3 varianty dávek 
kompostu. Projekt byl zahájen 1.1.2008 a bude ukončen 31.12.2012. 

 
 
 
 
Kompostárna BRKO – využívaná k výuce a prezentaci správné kompostářské 
praxe  

  

 
 
 

Pokusné pole – výzkumný úkol využití kompostu pro zlepšení retence vody 
v půdě a prevence záplav  

 

 



 
4.5  Osvěta  
ZERA využívá pro propagaci a informovanost o svých aktivitách a o realizaci svých projektů 
regionální i celostátní tiskoviny a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Mezi regionální 
periodiky patří především Náměšťské listy, Deník Vysočina, Kraj Vysočina, Horácké noviny 
a z odborných to jsou například Odpady, Odpadové fórum, Moderní obec, Zemědělec, 
Agrospoj, Bionoviny. Dále  využívá webové stránky BIOM CZ, ENVIWEB, Agronavigátor 
apod. 
 
ZERA se v několika svých projektech zaměřila na podporu prevence vzniku odpadu nebo 
zavedení  systému třídění a sběru bioodpadu k zajištění realizace stávající legislativy, která 
podmiňuje využívání odpadu a jeho snížení ukládání na skládkách. Tuto aktivitu si ověřuje  
v mateřském regionu Náměšťsko a Chvojince, kde monitoruje praktické dopady původně  
navrženého systému.  
Dalším tématem je ochrana půdy, kde je aktuálním tématem eroze půdy způsobená 
nedostatkem organické hmoty. Aplikace kompostu – produktu kompostování vede 
k významnému a pozitivnímu vlivu na kvalitu půdu.  
 
V rámci obou  odborných oblasti, rozvíjí povědomí veřejnosti o ekologii formou osvětovýchb 
kampaní, jejíž součástí byly vzdělávací akce pro veřejnost a zástupce obcí, zemědělce, besedy 
s občany v obcích, letáky o tom, co je to bioodpad, jak s ním zacházet, jak bioodpad třídit a 
případně kompostovat doma na zahradě, co patří a nepatří do sběrných nádob pro 
bioodpad, co to je kompost a jak sním zacházet.  
 
24.4.2012   Den Země Březník 
20.4.2012   Den Země – Zábavný den s odpady, Třebíč 
15. 11. 2012 Veletrh ekologické výchovy na Vysočina, Jihlava, Krajský úřad 

Kraje  Vysočina 

 

4.6 Konference  
V roce 2012 se v Náměšti uskutečnili 3 konference.  
1. v rámci projektu Metody ochrany půdy byla uspořádaná česko rakouská konference - 
!!Ochrana půdy !!!  22.2. 2012.  
2. v rámci projektu  Udržitelnost hospodaření v krajině byla konána  Udržitelnost 
hospodaření v krajině, 14.4.2012 
3. Tradiční konference Biologicky rozložitelné odpady se konala v 19. - 21. ZÁŘÍ 2012 v 
Náměšti nad Oslavou. 8 ročník této konference byl akreditován ministerstvem vnitra ČR 
AK/VE-89/2010, AK/VE-228, program byl následující: 
1. Den Exkurze: AGORA s.r.o. Kompostárna "Želivec" s kapacitou 6 500 t / rok.   

Obec Pyšely u Benešova - kompostárna s ojedinělou technologií - 
propojení kompostárny s čistírnou odpadních vod. Kapacita 
kompostárny je 4 800 t / rok.  
Bio servis Benešov spol s.r.o. - ADOS aerobní digesce organického 

substrátu s kapacitou 30 000 t / rok. 
2. Den:   Konference – Plenární přednášky a panelová diskuse: Cíle a cesty  

udržitelného nakládání s bioodpady  
3. Den:  Ekonomicky a environmentálně efektivní systémy nakládání  

s bioodpady  
 

 
 
 
 
 

4.7. Regionální certifikace 
 

Regionální certifikace na podporu odbytu místních výrobků: 
Certifikace produktů značkou „VYSOČINA - regionální 
produkt®“ byla zahájena v září 2007.  Uděluje se výrobkům 
spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům, 
které splňují certifikační kritéria.  
Jejím cílem je zviditelnit region Vysočina a využít jeho socio-
ekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty 
(zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto 
přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně 

a v souladu se zájmy ochrany přírody. Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému 
cestovnímu ruchu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje 
původ výrobku v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na 
dané území. 
ZERA zajišťuje a koordinuje celý systém značení na Vysočině. Má právo poskytovat značku, 
zodpovídá za udílení a odejímání práv k užívání značky producentům, zajišťuje komunikaci 
a poskytování informací uživatelům značky a novým zájemcům. Dále zveřejňuje aktuální 
znění pravidel a kritérií pro udělování značky a také seznam udělených a odejmutých 
certifikátů. Koordinuje společné aktivity uživatelů značky. Značka má výraznou podporu 
kraje Vysočina.  
V roce 2012 proběhly dvě zasedání certifikační komise: 
18. července. 2012 
Řeznictví a uzenářství Malec z Velkého Meziříčí-  Meziříčské uzeniny a zabíjačkové 
speciality.  
Mgr. Petr procházka - Ovocný mošt z Telče 
Včelí farma Nosek  - pastovaný med, medovinu a Eliščiny medové placičky, 
Cílené bylinné směsi z Bylin Nový svět. Komunitní škola "Krok za krokem",  - Kraslice, 
pomlázky a vánoční ozdoby. 
Certifikační komise potvrdila i obnovu 8 certifikátů, jimž skončilo dvouleté období platnosti.  
 
8 listopadu 2012 
Cech Jaroslav – Mačkaný oves z Vysočiny 
Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s. – Masné výrobky tepelně opracované  
Zeměděská a.s. Krucemburk a.s. – Výrobky rostlinné výroby 
Pleas, a.s. – Sportovní funkční prádlo 
KLAS Jaroměřice, spol. s r.o. – Chléb kmínový, koláč s makovou náplní 
spravuje 
 
V průběhu roku byly udržovány webové stárnky www.vysocinaregionalniprodukt a  
facebookový účet www.facebook.com/vysocinaregionalniprodukt.  
S propagací regionálních produktů jsme se účastnili následujících akcí: 
- 26. května 2012   Olešenka – předání Bartákova hrnce. 
- 7. 6. 2012    Junior Show Hotelové školy Třebíč  
- 24. – 27. 6    Klimatour 
-15.11.2012    EVVO Jihlava 
 
 
4.8. Nájem prostor 
ZERA disponuje plně vybavenými prostory pro zabezpečení vzdělávacích akcí. Jedná se o 
učebnu s kapacitou 30 studentů  a konferenční sál s kapacitou 135 účastníků.   
Nabídku využili:  
23. 5. 2012  Individualizace a evaluace – cesta ke klíčovým kompetencím 
20.6.2012  Jednání Valné hromady Mikroregion Náměš´tsko 
14.8.2012  Školení zaměstnanců Habitat – e-shop 



15. 10. 2012  Krajská konference pro podnikatele na téma regionální  
produkce 

10.11.2012  Léčením nemocí a vztahů ke své „Dhramě“ 
15.11.2012  Ochrana kulturní památky včetně praktické ukázka  

zabezpečení dočasné expozice 
15.12.2012   Vánoční besídka ZŠ Komenskéh

 

5. PROJEKTY  
 
5.1  „Metody ochrany půdy pro zlepšení její retenční schopnosti a prevence 
záplav“ 
Program: přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – 
Rakousko 2007-2013; Poskytovatel dotace: MMR  
Číslo rozhodnutí: M00109 

• Termín realizace:  1.2.2009 – 28.2.2012 
• Místo konání:   Náměšť nad Oslavou 
• Účel projektu:  Osvěta a propagace ochrany půdy 
• Rozpočet :  893 650 EUR, z toho ZERA 457 650 EUR 

Přirozené funkce zemědělských půd jsou stále větší měrou ohrožovány erozí a degradací 
půdy.  Ekologicky směřované zemědělství, specifické způsoby obhospodařování půdy, 
správně používané agrotechnické postupy, využívání organických hnojiv aj., technická i 
biologická opatření mohou retenční schopnost půdy a následně celé krajiny zlepšit. Cílem  
projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti, zemědělců, zástupců municipalit, 
zemědělských poradců, studentů, učitelů na zemědělských školách k multifunkčnímu 
významu půdy. Při nešetrném zacházení s půdou půda ztrácí svoje retenční vlastnosti, není 
schopna zadržovat vodu a podléhá vyšší erozi.  
Partneři  projektu: Bio Forschung Austria ve Vídni, Mendelova univerzita Brno 
Agrární komora Třebíč. 

 
 
5.2. Udržitelné hospodaření v krajině  
Program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost; Poskytovatel: kraj 
Vysočina 

• Termín realizace: 01.05.2010 - 01.03.2012 
• Místo konání:  Náměšť nad Oslavou 
• Účel projektu:  vytvoření 4 vzdělávacích modulů pro prezenční i e-learningové  

vzdělávání, vzdělávací skripta  
• Partner:   Mendlova univerzita v Brně, Výzkumný ústav zemědělské  

techniky  v.v.i., Energetická agentura Vysočiny 
• Výstupy projektu:  Modul Základní ekosystémy a jejich aplikace v praxi - technika a  

technologie  
Modul Ochrana životního prostředí v oblasti voda  
Modul Ochrana životního prostředí v oblasti vzduch  
Modul  Ochrana životního prostředí v oblasti půd  
Vytvoření skript a e-learningových opor k výše uvedeným 
modulům 

Trh práce je v současné době poznamenán globální finanční krizí. Jedním ze silně 
postižených sektorů je zemědělství a výrobní sektory zpracovávající zemědělské produkty ze 
zemědělské prvovýroby. Podnikatelské subjekty, zemědělské podniky i jejich zaměstnanci 
jsou vystaveni silnému tlaku nejen konkurenčního prostředí, ale i tlaku z oblasti zavádění 
environmentálních technik a technologií a adaptaci na nové legislativní podmínky. Projekt 
řeší vytvoření systému čtyř vzdělávacích modulů, které by byly poskytovány jako celoživotní 
vzdělávání subjektům kraje Vysočina. Průřezovým tématem všech modulů je ochrana 
životního prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady. 
 
 

 
 
 

 



5.3. Centrum evironmentálních technik a technologií 
Operační program životní prostředí; Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

• Termín realizace: červen 2010 – listopad 2012 
• Místo konání:  Náměšť nad Oslavou 
• Účel projektu: Rekonstrukce stávající budovy v majetku Habitat a.s., která  

je v dlouhodobém nájmu agentury ZERA. A vybudování zázemí 
hlavního centra pro odborné poradce, lektory, demonstrační 
centra, popularizační centrum pro stálou expozici nejrůznějších 
eko, bio produktů či informačních systémů o ekologii všeobecně, 
odborná knihovna, seminární místnosti.  

• Výstupy projektu: ubytovací zařízení pro 50 osob ve dvoulůžkových pokojích, včetně  
ubytování pro vozíčkáře; informační kancelář, 2 učebny, dílna 
řemesel, demonstrační laboratoř, sklady pro provozní potřeby 
aktivitkotelna na biopaliva  

Cílem projektu je založit a provozovat  environmentální centrum - Centrum 
environmentálních technik a technologií v oblasti biologického zpracování odpadu, 
ekologického zemědělství a ekologie jako takové. Dalšími specifickými cíly je: 
- zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci 

programů environmentálního vzdělávání a pro environmentální poradenství v kraji 
Vysočina 

- zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro 
poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím vybudovaného 
environmentálního informačního centra v kraji Vysočina, 

- zabezpečení kvalitní infrastruktury pro realizace programů vzdělávání 
o interdisciplinárních a ekonomických souvislostech problematiky životního 
prostředí a udržitelného rozvoje (obnovitelné zdroje a úspory energie, inovační 
efekty, dopady na zaměstnanost, nákladově efektivní řešení apod.) v kraji Vysočina 

- zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního 
charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu,  

 
 

5.4.SÍŤ PRODEJEN REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ – RAKOUSKÁ INSPIRACE 
Program: přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – 
Rakousko 2007-2013; Poskytovatel dotace: RRAV  

• Termín realizace: 13. 1. 2012 – 11.1. 2013 
• Účel projektu: Za spolupráce rakouského partnera vytvořit podmínky pro vznik  

pravidel certifikace prodejen značkou Síť regionálních prodejen 
na Vysočině a probudit zájem prodejen a místních podnikatelů 
stát se součástí této sítě. Vypracovat jednotný vizuální styl 
(vhodné prodejní pulty, označení již stávajících prodejních ploch, 
označení prodejen) 

• Výstupy projektu: Vytvořený Statut regionálních prodejen, viz Standardy udílení  
Statutu „Prodejna regionálních produktů“ a Jednotný vizuální 
styl; 
3 Česko – rakouské setkání 
Zjištění zájmů o Síť prodejen v Dolním Rakousku 
Zápis z jednání 
5 inzerátů v místním tisku  
Články na internetu 
14 členů Sítě prodejen regionálních produktů po první certifikaci 

 
 
 
 

5.5. SONDAR CZ-AT 
Program: přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – 
Rakousko 2007-2013; Poskytovatel dotace: MMR  

• Termín realizace: 1.4.2012 – 30. 6. 2014 
• Místo konání:  Vysočina – Dolní Rakousko 
• Účel projektu:  Eroze půdy je jednou z hlavních příčin degradace půdy. Efektivní  

opatření k zabránění půdní eroze mají nesmírný význam pro 
zachování zdravé a úrodné půdy pro další generace. Nedávno 
zveřejnila evropská unie novou strategii pro země podunají, která 
obsahuje také cíle v oblasti životního prostředí na úrovni regionů. 
Touto strategií byl v politice životního prostředí vytyčen cíl snížit 
ztrátu půdy na plochách s mírou eroze více než 10 tun /ha do 
roku 2020 o 25% Jižní Morava (CZ) a Weinviertel (AT) jsou 
regiony s vysokým ohrožením erozí. 

• Výstupy projektu: Povědomí o půdě a trvalá udržitelnost, Katalog opatření  
zabraňujicí erozím, "BEST PRACTISE" - Kvalita půdy a ochrana 
půdy, Vzdělávání o půdě, Mezinárodní SONDAR – kongres, 
"Mapa půdy" / půdní archiv 

V roce 2012 proběhly v rámci projektu Metody ochrany půdy pro zlepšení její retenční 
schopnosti a prevence záplav tyto akce: 
- 20.4.2012 Velký Zábavný den s v Třebíči, Karlovo nám.  
- 24.4. 2012 Den Země pro žáky pátých až osmých tříd základní školy v Březníku 

(přednáška na téma recyklace, kompostování a důležitost ochrany půdy). 
- 23.5.2012 Exkurze pro první stupeň ZŠ z Jakubova u Moravských Budějovic na 

kompostárně společnosti CMC Náměšť nad Oslavou  
- 26.5. 2012 Informační akce v rámci předávání putovní ceny za nejlepšího 

ekologického zemědělce roku 2011 „Bartákův hrnec“.  
- 27.- 29. 6. 2012 Kurz Půdních specialistů, místo konání: Malonty, Dolní Lukavice, 

Únešov uspořádán tří-denní kurz půdních specialistů. Tento seminář byl lektorován 
Dr. Wilfriedem Hartlem z Bioforschung Austria ve Vídni. Jeho cenné zkušenosti byly 
prakticky aplikovány přímo na polích jednotlivých podniků. 

- 18 - 19.10 proběhla v Litohoři Ekolympiáda. Akce se zúčastnily žáci s 5 gymnázií a 2 
středních škol. První den v podvečerních hodinách ekolympiády probíhala půdní 
maturita.  

 
 
5.6. MANAGEMENT EROZNĚ OHROŽENÝCH PŮD S VYUŽITÍM KOMPOSTU 
Program: Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, poskytovatel dotace: Státní 
a zemědělský intervenční fond 

• Termín realizace: 1.6.2012 - 31.5. 2012 
• Místo konání:  Celá ČR 
• Účel projektu:  Cílem záměru je prostřednictvím 14 seminářů konaných v  

každém kraji ČR představit účastníkům vzdělávacích akcí 
koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho 
aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, 
ekonomika), a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských 
systémů s cílem ochrany erozně hrožených půd. Realizace 
systémů decentralizovaného kompostování se jeví jako optimální 
varianta pro zachování a údržbu krajiny.Součástí seminářů 
budou i správné praktické příklady technik a technologií 
kompostování a využití kompostu.  
 

Proběhlé akce v roce 2012: 
9. října 2012  Školicím středisku Kongresového centra společnosti REC Group s. r. o. 



Brněnská 1372, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště / Školicím 
středisku Kongresového centra společnosti REC Group s. r. o. 
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 

16. října 2012 Restaurace Dělnický dům, Palackého 555, 288 02 Nymburk / Městec  
Králové, Pražská 776, 

30. října 2012 MZe, Rudolfovská tř. 463/80, České Budějovice / Kompostárna  
Jarošovice, Jarošovice 829, Týn nad Vltavou 

6.11.2012  MZe Příbram, Poštovní 4, 261 25 Příbram / Kompostárna Petrovice,  
Petrovice 14 

13.11.2012  MZe Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko / Kompostárna Blansko 
 
Proběhlé akce v roce 2013: 

26. 2.2013 ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Podhradí 
1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou / CMC Náměšť a.s. Náměšť nad 
Oslavou 

5.3.2013 MZe Frýdek Místek, 4. května 317, 738 01 Frýdek Místek /Kompostárna 
Karel Kotula, U Statku 317, 738 01 Frýdek Místek 

 

12.3.2013 MZe Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov / RESTA, s.r.o. KOjetínská 
3120/75, 750 02 Přerov 

26.3.2013  SAP Mimoň, spol. s r.o. Ralsko Boreček 30, 471 24 Mimoň / Mimoň, 
spol. s r.o. Ralsko Boreček 30, 471 24 Mimoň 

2.4.2013  Drahomíra Mouchová, Restaurace Březí Vlk, Na Stráni 42, 353 01 Valy / 
Ing. Petr Potůček, Malé nám. 233, 354 91 Lázně Kynžvart 

9.4.2013  Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina / Kompostárna 
Luboš Hora, Chudeřice u Bíliny 

16.4.2013 Agro CS a.s. Miklíčkova 107, 552 03 Česká Skalice / AGRO CS a.s. Říkov 
265, 552 03 Česká Skalice 

30.4.2013 Hotel BAROKO, Tomsova 11/13, 108 00 Praha 10, / JENA Malešice, 
Dřevčická, 108 00 Praha 10 

  

 
 


