
Pro existenci bioklubu je třeba zajistit místo na uskladnění 
potravin, příp. i lednici pro uskladnění mléčných výrobků
či vajec. Členové klubu sami vyhledávají zemědělce, udržují
s nimi pravidelný kontakt a zajišťují odběr objednaných 
potravin. 

Vedle neformálního sdružení může bioklub provozovat
i občani občanské sdružení, které pak musí mít provozování bioklubu 
uvedeno jako hlavní činnost ve svých stanovách. Na provoz 
bioklubu se pak vztahuje řada dalších právních předpisů, 
které je třeba dodržovat. Jejich přehled, návod a veškeré 
informace pro zájemce o založení bioklubu můžete najít
v informačním materiálu Hnutí DUHA „Čerstvé biopotraviny na 
dosah: založte si s přáteli bioklub“, který je ke stažení
na wwna www.hnutiduha.cz. 

V Olomouci funguje v současné době bioklub:

  Hnutí DUHA Olomouc 
A › Dolní náměstí 38, Olomouc 
T ›  +420 585 228 584
E › olomouc@hnutiduha.cz

Objednané zboží (mléko a mléčné výrobky, sezonní zeleninu
aa ovoce, med apod.) zemědělci přivážejí jedenkrát týdně,
k vyzvednutí je v otevírací hodiny ekoporadny Hnutí DUHA. 

  (BIO)Bedýnky

(Bio)bedýnkový systém funguje tak, že si zájemci objednají
uu vybraného sdružení či živnostníka svoji „zeleninovou 
bedýnku“, kterou si vždy vyzvednou na předem domluveném 
místě a v pravidelný čas. Obsah zeleninové bedýnky je odvislý 
od aktuální úrody,  ale obvykle v ní najdete čerstvou sezonní 
zeleninu a ovoce, někdy vajíčka, med, mléko a mléčné 
výrobky, ovocné a zeleninové šťávy atd. Většinou jsou bedýnky 
pěstitelem dodávány jednou týdně, zájemci se mohou 
domluvit i na jiné fdomluvit i na jiné frekvenci – jednou za 14 dní apod. 

Pro zákazníky je bedýnkový systém výbornou alternativou
k běžnému prodeji zeleniny, neboť zajišťuje stálý přísun 
čerstvé zeleniny, a to i méně známých a obvyklých druhů. Další 
výhodou je i to, že zájemci znají „svého pěstitele“. Tento 
systém je přínosný i pro samotné zemědělce, neboť mu 
zajišťuje pravidelný odbyt produktů. Prodej se uskutečňuje 
přímo, díky tomu spotřebitel získává zboží levněji než
vv běžných prodejnách. Biobedýnkový systém je rovněž vhodný 
kvůli minimalizaci odpadů (zelenina nemusí být tak důkladně 
balená jako v běžných obchodech). 

Vychází s podporou Ministerstva 
životního prostředí. Materiál nemusí 
vyjadřovat stanoviska MŽP.

V Olomouci a Olomouckém kraji fungují tyto bedýnkové 
systémy: 

Bedol.cz
provozuje občanské sdružení Olomoučtí bedýnkáři

T ›  (od pondělí do pátku mezi 16. a 19. hodinou): 
  +420 776 347 606
E › info@bedol.cz
W›W› www.bedol.cz

Farmářské bedýnky

A › Kopřivná 41
  Hanušovice 78833
T ›  +420 608 777 166
E › farmbedynky@volny.cz
W› www.farmbedynky.unas.cz, www.bedynky.cz

BiobedýnkBiobedýnky-Olomouc

A › Letců 29, Olomouc  77 900
T ›  +420 724 795 674
E › biobedynky-olomouc@seznam.cz
W› www.biobedynky-olomouc.cz

Biozelenina Velehrad

T ›  +420 602 702 537
E ›E › atep3@mac.com
W› www.biozelenina.eu

   Hnutí DUHA Olomouc
A ›  Dolní náměstí 38, 772 00  Olomouc
T ›  +420 585 228 584
E ›  olomouc@hnutiduha.cz
   www.hnutiduha.cz/olomouc
   www.ekologickelisty.cz
      www.selmy.cz 

u vás doma
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  OLOMOUCKÝ BIOJARMARK

OdOd roku 2008 pořádá Hnutí DUHA Olomouc veřejnou osvětovou 
a prodejní akci na propagaci biopotravin Olomoucký BIOjarmark. 
Akce probíhá pravidelně v září na Horním náměstí a jejím 
smyslem je podpora a propagace zejména regionálních 
produktů a výrobků vypěstovaných a vyrobených co nejšetrněji 
k životnímu prostředí. Na stáncích je nabízeno například 
čerstvé pečivo, ovoce a zelenina, masné produkty, bylinky, 
řezanéřezané květiny, ale také hračky a další výrobky pocházející ze 
dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů nebo produkty fair 
trade z celého světa. Koupíte zde i certifikované drogistické 
zboží, ekologické čisticí prostředky nebo ekokosmetiku. 
Obvykle se na jarmarku prezentují i olomoucké prodejny 
zdravé výživy Studánka, Pí-centrum, Sluníčko a další.

Pro návštěvníky BIOjarmarku je vždy připraveno občerstvení 
v biokvalitě – biokáva, ovocné šťávy, biopivo, pečené bio maso 
z ekofarmy Sasov či netradiční pokrmy vegetariánské a veganské 
kuchyně. 

Na náměstí najdete také stan Hnutí DUHA Olomouc
ss ekoporadnou, kde se návštěvníci mohou ptát na to, co je 
zajímá či s čím si nevědí rady, a vybrat si z pestré nabídky 
informačních materiálů souvisejících s ochranou životního 
prostředí. 

Součástí akce je i doprovodný kulturní program a stylový 
dětský koutek.

  BIOKLUB

BioklubBioklub je neformální sdružení příznivců a přátel ekologického 
zemědělství. Smyslem jeho činnosti je především distribuce 
biopotravin od místních ekozemědělců, jejichž zboží je 
zpravidla v běžných obchodech nedostupné. V bioklubu 
můžete získat čerstvé místní potraviny: sezonní ovoce, 
zeleninu, mléko, mléčné výrobky, vejce či bylinky, přímo od 
zemědělců, a to často za velmi vstřícné ceny, protože odpadá 
nákladnánákladná doprava, obaly a marže obchodníků (biokluby 
fungují neziskově). Další výhodou bioklubů je, že se všichni 
členové mohou seznámit se svými dodavateli osobně
a dozvědět se více o nich a životě na farmách.

Biokluby jsou obvykle otevřené pro všechny zájemce, většinou 
jsou však provozovány úzkými skupinami lidí (návštěvníci 
mateřských center, skupiny přátel apod.). Členem se může 
stát každý zájemce, který chce využívat služby bioklubu
a aktivně se podílet na jeho činnosti.

  HANÁCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

OdOd jara 2011 probíhají v centru Olomouce Hanácké farmářské 
trhy. Od dubna do října zde každý pátek vedle místních 
čerstvých potravin můžete zakoupit i certifikované bioprodukty 
od místních pěstitelů a výrobců. V biokvalitě zde seženete 
vejce, vepřové a hovězí maso, celozrnné pečivo, pomazánky, 
sezonní zeleninu a ovoce, řezané květiny, mléko kravské, ovčí
i kozí a výrobky z něj. Sortiment se mění podle roční doby
a pa prodejců.

Hanácký farmářský trh organizuje Markéta Záleská a neziskové 
organizace Hnutí DUHA Olomouc, Hnutí DUHA Valašsko, 
Nadační fond OKNO, Trojčlennost pro sociální organismus
a Občanské sdružení krále Ječmínka.

Více informací a přehled prodejců na následující trh najdete 
na www.olomouckytrh.cz.

Náš informační leták vám přináší přehled akcí, prodejen
a dalších distribučních cest, prostřednictvím kterých se 
bioprodukty mohou dostat až k vám domů. 

Biopotraviny poznáte podle specifické značky – 
evropského loga pro biopotraviny, které může, ale 
nemusí být doplněno českým národním logem pro 
biopotraviny - biozebrou  a  nápisem PRODUKT 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Na obalu je rovněž 
uveden kód certifikující organizace.

Konkrétní podmínky, za kterých mohou být biopotraviny 
pěstovány, určuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, a nařízení Rady EHS č. 2092/91. 

Bio u vás doma
BiopBiopotravinami rozumíme produkty kontrolovaného ekologi- 
ckého zemědělství, které mohou být rostlinného i živočišného 
původu. Při jejich pěstování se nepoužívají průmyslově 
vyrobená hnojiva, syntetické přípravky proti škůdcům či 
hormony. Snahou ekologických zemědělců je, aby jejich 
hospodaření bylo co nejšetrnější ke krajině a životnímu 
prostředí, byly zachovávány přírodní ekosystémy, dodržovány 
přpřirozené koloběhy v krajině a využívána přirozená úrodnost 
půdy. Takto vypěstované potraviny jsou kvalitní. Dalším 
specifikem biopotravin a následných produktů z nich je, že 
chemická aditiva – konzervační látky, barviva, ochucovadla
či jiné látky syntetického původu – obsahují ve velmi 
omezeném množství.

Díky svým požadavkům na podmínky pěstování výchozích 
plodin mohou být biopotraviny nutričně hodnotnější
a zdravější. Rovněž jsou biopotraviny vhodnou volbou pro děti, 
které jsou citlivější vůči syntetickým látkám a nesprávnému 
životnímu stylu.
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