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Kalendář akcí
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru
zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.

červen 2013
Zemědělské výstavy
1.–2. 6.
Pradědečkův traktor
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
Vždy od 8:00 do 17:00 hod Jde o tradiční předvádění exponátů z řad
historických traktorů, stabilních motorů a dalších zemědělských strojů v
pohybu. Budou předváděny nejenom stroje ze sbírek muzea, ale i zapůjčené
exponáty. Jedná se například o premiéru parního nákladního automobilu MAN,
nebo kombajnu SK-4. Program sobota: 8:00 až 17:00 – zpřístupnění všech
expozic a vybraných... více
6. 6.
PODHORY 2013 – Výstava techniky pro obhospodařování travních porostů
Výstava techniky pro obhospodařování travních porostů spojená s praktickým
předvedením strojů.
více informací
27. 6.
Kralovická zemědělská výstava – Hadačka 2013
Zemědělská výstava s dlouholetou tradicí a rozsáhlým programem
více informací
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27.–30. 6.
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Brno – Výstaviště

Zahradnické výstavy
1.–2. 6.
BONSAI MERKLÍN 2013
Merklín, zámek
Mezinárodní výstava pořádaná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje,
otevřeno vždy od 9.00 hod do 18.00 hod v zámeckém areál v Merklíně u Přeštic.
10. ročník výstavy pěstitelů bonsají a sběratelů suiseki z ČR, Německa a
Polska.
Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program:
Demo/tvarování bonsají – L.Šebek, Š.Jásenská, M.Ašenbrenner, exhibice
origami, léčivé bubnování, ukázky – Aikido a Iaido, japonské masáže Shiatsu,
meditace s léčivými krystaly a aromaterapie.
Workshop: Greenhorni, japonské saláty s ochutnávkou, automatická kresba.
Expozice originál japonských KOI, kostýmů orientu a Čajovna Dobrých čajů.
Prodej bonsají, potřeb pro pěstitele, okrasných rostlin a bylin.
Více na www.bonsaimerklin.cz
6.–8. 6.
Vyznání růžím
Výstava a akce k propagaci rozária botanické zahrady v Olomouci, rozloučení
se se starým rozáriem před plánovanou rekonstrukcí.
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
Více informací: http://www.flora-ol.cz/view.php?nazevclanku=vyznani-ruzim-amezi-nami-2013&cisloclanku=2013030008
13.–16. 6.
Růžová zahrada 2013
Lysá nad Labem – výstaviště
Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické trhy. Obrovská aranžmá z
řezaných květin, především růží, ale i květin a rostlin hrnkovaných v celém
prostoru haly A2. Samozřejmou součástí budou zahradnické trhy, pro
pohodlný nákup návštěvníků jak v sortimentu rostlin, tak i potřeby pro dům a
zahradu.
15. 6.–31. 8.
Fuchsie v Liberci
Liberec, Staré Pavlovice
22. ročník výstavy fuchsií - expozice 1300 kultivarů – k vidění rostliny 30 let
staré i novinky v našem sortimentu, 400 kultivarů a druhů pelargonií
(miniaturní, pestrolisté, tulipánokvěté atd.), 90 kultivarů achimenes v
prostorách rodinného zahradnictví. K prodeji bohatý sortiment mladých rostlin
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(stovky kultivarů), stromkové fuchsie, lantany, trvalky. Poradenství s
pěstováním a výběrem rostlin. Vstup zdarma, otevřeno každý den mimo středu
od 10 do 18 hodin. Více info o výstavě a sortimentu na www.fuchsieliberec.cz
nebo tel. 606417249
Místo konání: Zahradnictví Jiří Pevný, Hrdinů 590/36 Liberec 12, Staré
Pavlovice
24.–30. 6.
Výstava pelargonií
Kladno – Dům zahrádkářů
Výstavu pořádá SZO ČZS Pelargonia v Domě zahrádkářů, Kleinerova 1477.
27.–29. 6.
Výstava lilií Hodonín
Hodonín – Horní Valy
SZO ČZS LILIE Hodonín vás srdečně zve na 12. ročník výstavy lilií a jejich
aranžmá v termínu 27.–29. 6. 2013 na Městském úřadu v Hodoníně – Horní Valy,
otevřeno bude ve čtvrtek od 14 do 17 hodin, v pátek a v sobotu od 9 do 17
hodin.
29.–30.6.
Výstava lilií
Praha Čakovice
Výstava se opět uskuteční ve velkém sále na zámku v Čakovicích, a to ve
dnech 29.–30. 6. 2013, otevřeno bude v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9
do 17 hodin. Příjem a příprava květů je v pátek 28. 6. od 14 hodin. Proběhne
soutěž o nejúspěšnější exponáty lilií. Kategorie číslo 1 je cena diváků, číslo 2
cena předsedy MARTAGONU za novošlechtění a číslo 3 cena za mimořádný
exponát.

Farmářské a venkovské trhy
Archetyp – farmářské trhy
http://www.farmarsketrziste.cz/
Farmářské tržiště Jiřák (na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3)
Archetyp – farmářské trhy
Farmářský trh na Náplavce
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod.
Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
Farmářské trhy – termíny a adresy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
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Havlíčkobrodské farmářské trhy
http://koudeluvtalir.muhb.cz
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod
Venkovské trhy
Hotel Palcát, Tábor
sales@hotelpalcat.cz
Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB)
Farmářské trhy – termíny a adresy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
Farmářský trh na Kubáni
Kubánské náměstí
Praha 10, Hlavní město Praha
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod.
Farmářský trh na Pankráci
Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha
Každou středu po celý den od 7.30 do 18.00 hodin
Farmářský trh na Andělu
Pěší zóna Anděl
Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha
Pá: 8:00–18:00 hod.
Farmářský trh na Kulaťáku
Vítězné náměstí
Praha 6, Hlavní město Praha
Jednou za 14 dní v sobotu od 8 do 14 hod.
Farmářský trh Suchdol
Brandejsovo náměstí
Praha 6-Suchdol, Hlavní město Praha
Čt: 12:00–18:00 hod.
Farmářské tržiště Holešovice
Holešovická tržnice (Hala 22)
Praha 8-Holešovice, Hlavní město Praha
Po–Pá: 8–16 hodin, So–Ne: 8–13 hodin
Vysočanské farmářské trhy
Nákupní centrum Galerie Fénix, Vysočanská (v patře na úrovni vstupu z
Freyovy a Sokolovské ulice)
Praha 9-Vysočany, Hlavní město Praha, každou sobotu od 8 hodin
Počernický farmářský trh
Stará Obec

Stránka 4 z 15
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI

Praha 9-Dolní Počernice, Hlavní město Praha, Pátek 13:00–18:00 hod. Ve
výjimečných případech, kdy se trh nekoná, o tom najdete předem zprávu na
webových stránkách.
Farmářský trh Klánovice
Slavětínská 200
Praha 9-Klánovice, Hlavní město Praha, Sobota 08:00–12:00 hod. Ve
výjimečných případech, kdy se trh nekoná, o tom najdete předem zprávu na
webových stránkách.

Zemědělství a zahradnictví
Semináře, konference, kurzy a školení
1.6.
Kardiologický kurz – V. část
Garant: MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D. Místo: Brno areál VFU Pořádá: KVL ČR
Informace a přihlášky: www.vetkom.cz
více informací
1.6.
Diagnostická anestezie a intraartikulární injekce u koní
Místo: Brno, areál VFU, jízdárna, přednášející: MVDR. Zdeněk Žert, CSc., MVDr.
Kristína Žuffová. Pořádá: KVL ČR www.vetkom.cz.
více informací
1.6.
Fotokurz na farmě
více informací
1.6.
Pradědečkův traktor
více informací
2. 6.
Seminář – Dermatologické aspekty metabolických onemocnění
Přednáší: Chiara Noli, DVM, DipECVD (Itálie). Místo: FVL VFU Brno. Kontakt:
Werfft s.r.o., Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel: 541 212 183, mail: werfft@d-net.cz.
více informací
3. 6.
Třídenní floristický kurz - akreditace MŠMT
Floristika pro začátečníky, kteří se chtějí květinám věnovat profesionálně,
certifikováno.
více informací
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6. 6.
Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce
přepravující zvířata.
více informací
6. 6.
Základy aranžování květin
Floristický kurz pro začátečníky. Tvorba květinového aranžmá na stůl,
certifikováno.
více informací
7. 6.
A.T.P. Tour – Cytologie v praxi
Přednášející: MVDr. David Hanzlíček, Klinika Jaggy Brno. Místo a datum
konání: Brno – 7. 6., Donovaly – 11. 6., Bratislava – 12. 6., Trojanovice – 14. 6.,
Hradec Králové – 19. 6., Praha – 25. 6. Kontakt: MVDr. Jan Doležal, tel. 602 506
776, email: jan.dolezal@merck.com
více informací
8. 6.
Fyzioterapie malých zvířat – III. část kurzu
Garant: MVDr. Aleš Tomek, DECVN. Místo: Brno, areál VFU. Pořádá: KVL ČR.
Informace a přihlášky: www.vetkom.cz
více informací
12. 6.
BIOPLYN A LEGISLATIVA 2013
Konference přinese nejaktuálnější informace ze světa bioplynu a využití tepla.
více informací
14. 6.
Havířov v květech
více informací
15. 6.
Pěstování topolů a vrb pro samozásobitele vlastní domácnosti
Pokud vlastníte jeden hektar půdy, můžete být soběstační topným dřevem na
25 let při zanedbatelných nákladech.
více informací
15. 6.
Pasáž Alfa v Květech
Floristická a módní show, svatební inspirace.
více informací
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Předváděcí, firemní a polní dny
4. 6.
3. ročník Zetor family tractor show
více informací
4. 6.
20. Velký polní den obilnin v Branišovicích
více informací
5. 6.
Polní dny 2013
více informací
5. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
Prezence – 9:00 hod.
více informací
6. 6.
3. ročník Zetor family tractor show
více informací
6. 6.
Polní dny 2013
více informací
6. 6.
4. velký polní den v Chlumci nad Cidlinou
více informací
6. 6.
Polní den Vnorovy
více informací
6. 6.
Polní den Svojetín
Novinky v agrotechnice, přednáška p. Brauna (HORSCH) o nových trendech v
zemědělství, předvádění.
více informací
6. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO.
více informací
7. 6.
Polní dny 2013
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více informací
7. 6.
Case den v Kámeni
více informací
7. 6.
Celostátní polní den firem Saaten-Union
více informací
7. 6.
Příběh potravin – věda na polích a ve stájích
Program je vyhrazen pro žáky I. stupně základních škol
více informací
7. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
více informací
7.–9. 6.Trvalkové dny
Praha-Troja, Botanická zahrada hlm. Prahy,
Trvalkové dny můžete navštívit po celý víkend na venkovní expozici od 9 do 19
hodin.
Botanická zahrada společně s Českým spolkem perenářů pro vás připravily v
rámci 10. ročníku Trvalkových dnů pestrý program. Přijďte se inspirovat,
pěstujte trvalky pro radost i užitek. Součástí Trvalkových dnů bude prezentace
Trvalky sezony, výstava fotografií trvalek a expozice informačních panelů o
léčivých rostlinách a jejich použití v trvalkových výsadbách.
Program:
Komentované prohlídky sbírky trvalek (pá, so, ne vždy v 10 a 13 h).
Sraz u pokladny v Ornamentální zahradě (pokladna Jih).
Expozice pěstitelů trvalek (pá, so, ne celodenně)
Prodej trvalek a skalniček (pá, so, ne celodenně)
8. 6.
Příběh potravin – věda na polích a ve stájích
více informací
10. 6.
Polní dny 2013
více informací
11. 6.
3. ročník Zetor family tractor show
více informací
11. 6.
Polní dny 2013
více informací
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11. 6.
6. Přeštický polní den
více informací
11. 6.
Polní den v Ořechově
poloprovozní odrůdový pokus pšenice ozimé a řepky ozimé
více informací
11. 6.
Naše pole 2013
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a
výživy rostlin, výstava zemědělské techniky.
více informací
12. 6.
Polní dny 2013
více informací
12. 6.
Polní den MJM Litovel – prof. Vašák a kolektiv (ČZU)
Tematické řepky – odrůdy vhodné pro pozdní setí.
více informací
12. 6.
Polní den Limagrain Central Europe Cereals a ŠS PLANT SELECT
více informací
12. 6.
Polní den Agra Řisuty a Osev Jih
Polní den pořádaný ve spolupráci Agry Řisuty a Osevu Jih zaměřený na odrůdy
ozimé pšenice.
více informací
12. 6.
3. polní den a den otevřených dveří
Polní den se koná od 9 hodin v Řisutech, od 10 hodin následuje den
otevřených dveří na farmě v Ledcích.
více informací
12. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
více informací
12. 6.
III: DOD Agra Řisuty s.r.o.
Den otevřených dveří spojený s velkou výstavou zemědělské techniky, zvířat
atd. …
více informací
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13. 6.
Polní dny 2013
více informací
13. 6.
Polní den v Dolním Bukovsku
Prohlídka poloprovozních pokusů pšenice ozimé.
více informací
13. 6.
Polní den MendelAgro 2013
Organizační pokyny: Sraz účastníků bude v 9 hodin u vjezdu na pozemek
pokusné stanice. Během akce si zájemci mohou prohlédnout desítky polních
pokusů a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice,
doprava autobusem bude zajištěna ve dvou termínech (10 a 12 hodin). Vozidla
bude možné zaparkovat na vyhrazené zpevněné ploše. Pro zájemce o přepravu
do Žabčic bude před hlavní budovou MENDELU (Zemědělská 1, Brno) přistaven
autobus. Odjezd v 8.15 hodin. Občerstvení bude zajištěno.
více informací
13. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
více informací
14. 6.
Polní dny 2013
více informací
14. 6.
Polní den Nezvěstice
více informací
14. 6.
Polní den ozimých pšenic ve Skaličce u Hranic
Poloprovozní odrůdový pokus ozimých pšenic.
více informací
15. 6.
Havířov v květech
Květinové slavnosti, Havířov.
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
18. 6.
3. ročník Zetor family tractor show
více informací
19. 6.
IX. polní den SOUFLET AGRO a. s.
více informací
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19. 6.
Polní dny Bayer
více informací
19. 6.
Den Penamu
více informací
19. 6.
Polní den DITANA
Polní den společnosti DITANA, spol. s.r.o., prohlídka pokusů v obilovinách.
více informací
19. 6.
Polní kázání spojené s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
více informací
20. 6.
3. ročník Zetor family tractor show
více informací
20. 6.
Den otevřených dveří k 20. výročí založení firmy Agrio
více informací
20. 6.
Polní den Kroměříž
více informací
21. 6.
Den Agribar zemědělská technika
Prezentace postřikovačů Hardi, rozmetadel Bogballe, traktorů DEUTZ-FAHR,
Pronar, Vaderstad, He-Va
více informací
21. 6.
17. Bernartický polní den
více informací
21. 6.
Polní den B O R, s. r. o.
Přehlídka – ozimé a jarní obiloviny
více informací
21. 6.
Polní přehlídka poloprovozních pokusů odrůd ozimých pšenic
více informací
23. 6.
DEMOPARK
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Stroje pro péči o zelené plochy, komunální technika
více informací
25. 6.
3. Jihočeský polní den (Břilice u Třeboně)
více informací
26. 6.
Polní dny 2013
více informací
26. 6.
Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu
více informací
26. 6.
Polní dny Bayer
více informací
26. 6.
Den Ethanol Energy
více informací
26. 6.
Polní den STROM-BEDNAR
více informací
27. 6.
Polní dny 2013
více informací
28. 6.
Polní den v Trutnově
Komentovaná prohlídka odrůdových a pesticidních pokusů.
více informací

Lesnictví
Lesnické podvečery
Lesnické podvečery se konají pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci od 16,00
hod. v Domě ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
Informace – tel.: 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz, webové stránky:
www.cesles.cz nebo www.silvarium.cz
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V roce 2013
Projekty podpořené z PRV pro rok 2013
V roce 2013 ČLS realizuje následující projekty, které jsou podpořeny z
Programu rozvoje venkova, z priority I.3. Opatření zaměřená na podporu
vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu v rámci OSY I. Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v rámci Opatření I.3.1. Další
odborné vzdělávání a informační činnost:
„Principy hospodaření v lesích v ČR“
„Biodiverzita lesů v ČR“
„Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích v ČR“
Každý z těchto projektu zahrnuje samostatné semináře (přednáškové
vzdělávací akce obvykle spojená s exkurzí). Výstupy projektů (sborníky
referátů) následně zpřístupníme na těchto stránkách široké odborné veřejnosti.
Máte-li zájem o účast na některém z těchto seminářů, kontaktujte garanta akcí
Martina Polívku.
15. 6.
Pěstování topolů a vrb pro samozásobitele vlastní domácnosti
Pokud vlastníte jeden hektar půdy, můžete být soběstační topným dřevem na
25 let při zanedbatelných nákladech.
více informací
29. 6.
Národní myslivecké slavnosti (+ Mistrovství republiky ve vábení jelenů)
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
více

Potravinářství
25. 6.
V rámci programu Potravinářské úterky Vás zve Česká potravinářská
společnost na přednášku:
Téma: Stav konzervace zeleniny u českých zpracovatelů.
Přednášející: Ing. Tesař, Agro Jesenice a Ing. Popelka, ZSKOLI.
Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail:
mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56
Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, místopředseda ČPS, tel.:605 229 644
Přednášky jsou vždy od 14,00 v sídle VTS na Novotného lávce č. 5, v Praze 1,
místnost 213(popř. 414)
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
7.–8. 6.
SLAVNOSTI PIVA
České Budějovice – Výstaviště Prezentace pivovarů a sladoven, nealkoholické
nápoje, potraviny, suvenýry a vše, co k dobrému pivu patří.
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Životní prostředí a ekologie
23. 4.–4. 6.
Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce
Kurz pro energetické poradce sestává z 5 dnů odborných seminářů a 1 dne
věnovaného exkurzi v Horním Rakousku. Kurz by měl účastníkům pomoci
zorientovat se v problematice úspor energií a obnovitelných zdrojů a osvojit si
základní termíny v těchto oborech.
Místo konání České Budějovice, sídlo E.ON, City Center, F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice.
Pořádá Energy Centre České Budějovice, http://www.eccb.cz Mgr. Ivana
Klobušníková.
e-mail: eccb@eccb.cz , tel.: 387312580 fax: 387312581

Zajímavá akce
1.6.
Muzejní noc – „Papírová krása“
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
Od 17 do 22 hodin se budou konat večerní prohlídky muzea s průvodcem, dále
zábavná aktivita pro děti k výstavě “Japonská inspirace”, mj. výroba origami.
více
8. 6.
Pražská muzejní noc v NZM Praha – X. ročník
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
Otevřeno: 19:00–01:00, bezbariérový přístup, linka autobusu: č. 7. PROGRAM:
STÁLÉ EXPOZICE JEDE TRAKTOR – sbírka zemědělské techniky. NZM – velký
sál ve sníženém přízemí: Unikátní historické traktory a další zemědělské stroje
v provozuschopném stavu; interaktivní program MALÁ MUZEJNÍ FARMA –
muzejní dvůr – vchod z muzea nebo z Letohradské ul. ukázky chovu domácích
zvířat (ovce, slepice, kohout, králíci, holubi, perlička,... více
15. 6.
Dětský den (společně se ZOO Ohrada)
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
více
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16. 6.
Zámek patří dětem
Národní zemědělské muzeum
http://www.nzm.cz/akce/
V neděli, 16. června 2013, v době od 10,00 do 17,00 hodin se v Muzeu českého
venkova, pobočce NZM na zámku Kačina u Kutné Hory, konají slavnosti s
názvem „Zámek patří dětem“. Pro dětské návštěvníky je připraven zajímavý
program. V okolí zámku povede Broučkova stezka, s různými dětskými
soutěžemi a odměnami, v zámeckém divadle se bude hrát pohádkové
představení a děti se mohou těšit i na vystoupení kouzelníka. Pro nejmenší
návštěvníky je... více
29.–30. 6.
INTERFELIS
Mezinárodní výstava koček
Brno – Výstaviště,
29.–30. 6.
INTERCANIS
47. mezinárodní výstava psů
Brno – Výstaviště,

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a
rozvoje venkova:
www.uzei.cz
www.nzpk.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
Akce jsou vloženy z webových stránek: KIS Jihočeský kraj, Agrární portál,
Agronavigátor, Agroweb, Biopotraviny, Národní zemědělské muzeum, Aktuální
výstavy a veletrhy, Bio-info, Biom, Biospotřebitel, Botanická zahrada Praha,
Česká lesnická společnost, Český zahrádkářský svaz, Dům techniky
Pardubice. EkoList, Ekologické zemědělství, Expo Cz, Farmářské trhy,
Informační centrum bezpečnosti potravin, Infovenkov, Zdravé lesy SVOL,
Laboratorní průvodce, KIS Středočeský kraj, Lesy Praha, Národní síť MAS,
Potravinářská komora, Symma, Turisté a přátelé přírody, ÚHÚL Brandýs nad
Labem., Výstaviště České Budějovice, Výstaviště Lysá n/L., Zahradaweb,
Zemědělský svaz ČR, Životní prostředí.
Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny.
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