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www.uzei.cz 

 

Kalendář akcí 

květen 2012 

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Zemědělské výstavy 

 

20. 1.–1. 7. 

Výstava Kukuřice – dar Nového světa  

Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 

Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7 

http://www.nzm.cz/ 

 
18. 4.–10. 6. 

Výstava Kouzlo zemědělské techniky – kresby ČVUT  

Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 

Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7 

 

 

 

http://www.uzei.cz/
http://www.nzm.cz/
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Zahradnické výstavy 
 

28. 4.–8. 5. 

Jaro v zahradě 

Borotín u Boskovic – arboretum 

Tradiční prodejní výstava – cibuloviny, skalničky, trvalky, dřeviny, bonsaje, prohlídka 

arboreta, vstupné dospělí 40 Kč, děti a studenti 20 Kč. Otevřena nová expozice 

bonsají. Provozní doba od 9 do 17 hod. Hromadným zájezdům poskytujeme slevu 

vstupného. 

 

1.–13. 5. 

Africké fialky 

Praha-Troja, Botanická zahrada hl. m. Prahy, 

Výstava probíhá ve skleníku Fata Morgana, út–ne: 9–19 hod. 

Výstava afrických fialek ve spolupráci se specializovanou základní organizací 

Českého zahrádkářského svazu „SAINTPAULIA“. 

Ukázky kultivarů i původních druhů Saintpaulia a příbuzných rostlin v sukulentní části 

a ve vitrínách na vyhlídkové terase, nově budou vystavené i zajímavé kultivary rodu 

Streptocarpus. 

Prodej lístků a mladých rostlin afrických fialek ve vstupní hale.  

 

1. 5.–31. 8. 

Zámecké květy 

Slatiňany, státní zámek 

Výstava Zámecké květy vám představí rostliny tradičně pěstované v zámeckých 

interiérech, sklenících a zimních zahradách. Na fotografiích i mezi živými exponáty 

uvidíte druhy rostlin, které jsou pro svou krásu dodnes hojně pěstované. Kromě nich 

však i takové, na které se časem neprávem zapomnělo, a tak nejen ze zámeckých 

interiérů skoro vymizely. Některé z vystavených rostlin jsou dobře známé i z interiérů 

bytových. Jako zajímavost jsou vystaveny i velmi podivné druhy, které jsou u nás 

vázány spíše na specializované botanické sbírky – ať už sbírky soukromé či 

rozsáhlejší sbírky botanických zahrad. 

 

1. 5. 

Výstava saintpaulií 

více informací 

 

2.–19. 5. 

Májová výstava skalniček 

Praha, Karlovo nám. 

http://www.zahrada-borotin.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.zamek-slatinany.cz/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4641&Lang=cs
http://www.soldanella.cz/
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Pořádá Klub skalničkářů Praha na Karlově náměstí vedle Faustova domu. Jde o 

tradiční největší výstavní akci roku skalničkářů Praha. Součástí výstavy je soutěž o 

Cenu návštěvníka. Nejkvalitnější exponát výstavy ohodnotí odborná porota Pohárem 

Karla Čapka. Součástí je prodej rostlin a odborná poradna. Otevřeno denně od 9 do 18 

hodin. 

3.–12. 5. 

Jaro v Alpinu  

Plzeň - Mikulášské náměstí 

Alpinum klub Plzeň pořádá výstavu Jaro v Alpinu ve dnech  3. - 12. května 2012 od 9-

19 hod. spojenou s prodejem alpinek, konifer, bonsají, v Plzni na  Mikulášském 

náměstí v areálu gymnázia - nad nádražím. Vstup 25 Kč. 

4.–6. 5. 

KREATIVITA-HOBBY 

Praha, Výstaviště Holešovice 

Veletrh je určen nejen pro všechny, kteří rádi tvoří a kutí pro radost sobě i druhým, ale 

i pro zahrádkáře, chataře a chalupáře. Najdete zde vše pro svoji inspiraci i tvorbu – ať 

se již jedná o materiály, pomůcky, nářadí, literaturu či odbornou pomoc. 

Sleva na vstupném 50 % pro členy ČZS při hromadných zájezdech 

4.–6. 5. 

Valašská zahrada 2012 

Rožnov pod Radhoštěm  

Třetí ročník prodejně-výstavních zahradnických trhů pořádaných v areálu Sport camp 

TJ Rožnov pod Radhoštěm. Největší výběr sadby, květin a okrasných dřevin na 

jednom místě. Otevřeno od 8 do 18 hodin. 

Z programu:  

• pátek – vyhlášení vítězů ankety "Nemovitost roku 2011",  

• sobota – "Poradna pro zahrádkáře",  

• neděle – "Poradna babky bylinkářky".  

Po celou dobu ukázky řemesel, pro děti skleněná dílna, skákací hrad aj. Cimbálová 

muzika po celou dobu. Areál leží v těsné blízkosti mezinárodní silnice E442, před 

areálem je veliké parkoviště s možností parkování i pro autobusy. Těšíme se na vaši 

návštěvu. 

 

5. 5. 

Hajní trvalky 

více informací 

 

10.–13. 5. 

Dům a zahrada Liberec 

Liberec 

VIII. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru, 

exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře: 

– stavební materiály; 

http://www.soldanella.cz/
http://www.kreativita-hobby.cz/
http://www.zahradkari.cz/vystavy/slevy_vystav.php
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4649&Lang=cs
http://vystavy.diamantexpo.cz/
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– rodinné domy na klíč; 

– chalupy a rekreační chaty; 

– zahradnické a zahrádkářské potřeby; 

– zahradnická mechanizace; 

– zabezpečovací materiály; 

– domácí potřeby a elektrospotřebiče; 

– nábytek, kuchyně a koupelny; 

– bytové doplňky, 

– hobby činnost. 

10.–27. 5. 

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 

Praha – Botanická zahrada Na Slupi 

Pořádá Sukulent Honc denně v době 10– 18 hodin v Botanické zahradě Univerzity 

Karlovy, Praha 2, Na Slupi 16. Výstava bude pod širou oblohou v Refugiu Botanky, 

navedou vás šipky. 

Právě venku na sluníčku získají sukulenty nejintenzivnější vybarvení. Samozřejmě se 

můžete těšit i na květy. Uvidíte přes 200 exponátů a bude i mnoho novinek. Tradiční 

velkou jarní výstavu uvidíte v nové úpravě, takže důvod k návštěvě mají i tradiční 

návštěvníci. Ti se mohou těšit na dvoreček ještě hezčí, než byl blahé paměti na 

Smíchově. 

11.–13. 5. 

Tradiční prodejní výstava květin 

Chotoviny u Tábora – kulturní dům a přilehlé prostranství 

ZO ČZS Chotoviny ve spolupráci s obcí Chotoviny pořádá tradiční jarní prodejní 

výstavu květin.  

Ke shlédnutí a k prodeji bude velký výběr pokojových a balkonových květin, 

skalniček, letniček, trvalek, léčivých bylin, masožravých rostlin, kaktusů, orchidejí, 

okrasných keřů, konifer, ovocných keřů, stromků a sadby zeleniny včetně 

roubovaných okurek. Součástí výstavy jsou i zahradní dekorace: dřevěný nábytek, 

proutěné zboží, dřevěné hračky, keramika. Dále bude v prodeji zemina, hnojiva, 

rybičky do jezírka, zahradní technika, včelařské produkty a výpěstky členů organizace. 

Během výstavy je zajištěna odborná poradna.  

Otevřeno: Pá 10–18, So 9–18, Ne 9–13 

Vstupné: dospělí 30,-Kč děti a ZTP 10,-Kč 

Možnost občerstvení přímo v areálu výstavy. 

 

12.–13. 5. 

Tradiční prodejní výstava 

Otnice – areál školy 

Řezané květiny, zeleninové přísady, balkonové květiny, pokojové květiny, dřeviny, 

skalničky, kaktusy, masožravé rostliny, proutěné zboží, pálené květináče, keramika, 

přírodní mýdla, kosmetika, velký výběr přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, dále 

různé zahrádkářské potřeby a upomínkové předměty. 

V kole štěstí je bohatá nabídka výher. Na výstavě ve spolupráci s místní školou – 

soutěž v kreslení se zahrádkářskou tematikou. Stěžejním bodem je výstavka květin a 

http://www.sukulent.cz/
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různých kuriozit našich členů. 

Otevřeno: sobota 12.5.od 10.00 do 17.00 hodin, neděle 13.5.od 9.00 do 16.00 hodin. 

Součástí výstavy je skákací hrad pro děti. 

12.–19. 5. 

Trvalková exhibice 

Třebíz u Slaného 

Pořádá Bambus Cetrum Kastner v zahradnickém areálu Třebíz. Představí novou 

kolekci nevšedních trvalek od předních evropských pěstitelů. Ukázková aranžmá – 

kusamona. www.bambuscentrum.cz  

16.–20. 5.  

Děčínská Kotva 2012 

Pořádá Svaz květinářů a floristů ČR a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. 

Komerse v areálu Děčínského zámku – 41. ročník Mistrovství floristů ČR. 

 

16.–20. 5. 

HOBBY 

České Budějovice - výstaviště 

21. ročník výstavy vše pro hobby. Nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, rostliny a 

semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie, komunální a úklidová technika, 

zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření 

a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro sport a volný čas, chovatelství, 

propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky. 

17.–22. 5. 

Výstava kaktusů 

Lidice – Památník 

Výstavu pořádá ZO ČZS Kaktusáři Kladno. 

18.–20. 5. 

Květinové dny 

Popovice u Uherského Hradiště  

Zveme Vás na 2. ročník prodejní výstavy KVĚTINOVÉ DNY do Amfíku Bukovina. Letos 

Vás výstava květin odnese do jihoamerického pralesa plného květin, zvuků, vůní a 

divokých zvířat. Z temnoty na Vás zazáří barevné květy orchidejí i zelené oči 

jaguárovy.  

Více informací na www.amfikbukovina.cz 

19.–20. 5. 

Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí 

Vracov – sportovní hala, Sokolská ul. 

Přijeďte ochutnat přes 1500 vzorků vín od drobných vinařů i známých vinařských 

firem do sportovní haly ve Vracově (okr. Hodonín) v sobotu a neděli, 19.–20. května. 

Začátek výstavy bude v 10 hodin a milovníci vína mohou ochutnávat až do 22. hodiny. 

Cílem výstavy je umožnit vinařům setkání i výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni, 

porovnat kvalitu vín drobných vinařů-zahrádkářů i velkovýrobců. 

Akce je organizována ČZS, podporována Ministerstvem zemědělství ČR, Vinařským 

http://www.bambuscentrum.cz/
http://www.bambuscentrum.cz/
http://www.vcb.cz/
http://www.lidice-memorial.cz/
http://www.amfikbukovina.cz/?topic=18-20-5-kvetinove-dny
http://www.amfikbukovina.cz/
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fondem a Jihomoravským krajem. Výstava se koná jednou za 2 roky střídavě v ČR a 

na Slovensku. 

V roce 2010 výstava proběhla ve Skalici s 1619 vzorky vína a v roce 2008 v 

Hustopečích s 2067 vzorky. 

Jedná se o největší vinařskou akci s možností porovnání vín drobných vinařů a 

renomovaných vinařských firem, nejen u nás, ale i sousedních států. 

19.–20. 5. 

BONSAI MERKLÍN 2012 

Merklín, zámek  

IX. ročník výstavy bonsají a suiseki. Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky v 

Zámku Merklín u Přeštic. Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje. Otevřeno 9–18 hod.  

Součástí výstavy bude jako tradičně bohatý doprovodný program: 

Demo – J. Bučil, Š. Jásenská, ukázka – tvorba krajinky na kameni (M. Ašenbrenner a 

Š. Jásenská), aukce bonsají K. Krejčího ze Zbraslavi, přednášky – Kraniosakrální 

terapie, Bachovy květové esence (A. Babková), EFT – alternativní metoda, která 

dobývá svět (A. Jochecová ), ukázky netradičních masáží (Institut krásy, Plzeň), 

carvingu (Czech carving studio), ukázka Chen taijquan s přednáškou (J. Šteflík), Iaido 

(japonský šerm), orientálního tance (H. Černá), ukázka tvorby vinutých perel (J. Wudy). 

Po oba dny otevřena expozice originál japonských koi (Aquatica koi centrum), čajovna 

(Z. Nepustil) a  workshop Greenhorni. Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele. 

Více o programu na www.bonsaimerklin.cz  

 

22. 5.–1. 7. 

Aromatické a kořeninové rostliny 

Průhonice – dendrologická zahrada 

Výstava Aromatické a kořeninové rostliny se bude konat v Dendrologické zahradě v 

Průhonicích od 22. 5. do 1. 7. 2012. Další informace o zahradě najdete na 

www.dendrologickazahrada.cz. Vstupné je 60 Kč, poloviční 30 Kč. Najdete tu bylinky 

notoricky známé a často v kuchyni využívané (majoránku, dobromysl, tymián, 

bazalku), ale i zvláštnosti, které v našich kuchyních ještě příliš nezdomácněly 

(citronová tráva, lipie sladká, gynostema pětilistá). 

Většinu sortimentu vám nabídneme také v prodejně Dendrologické zahrady, kde letos 

jako novinku přidáme i bylinky vhodné na přípravu čajů. Mezi nimi bude samozřejmě 

mateřídouška, meduňka, máta, ale také třezalka (Hypericum perforatum) či jablečník 

(Marrubium vulgare). 

 

23.–27. 5. 

Natura Viva 2012 

Lysá nad Labem – výstaviště 

Jediná pravidelná odborná výstava tohoto typu v České republice, na níž se soustředí 

takřka všechny významné firmy z oboru myslivost, rybářství a včelařství. 

Spolupořadatelské svazy  – Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz 

a Český svaz včelařů – připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž 

návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku 

http://www.bonsaimerklin.cz/
http://www.dendrologickazahrada.cz/
http://www.dendrologickazahrada.cz/
http://www.vll.cz/
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jejich působnosti aktuální. 

V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných 

výrobců a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby 

mohou potřebovat, a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní. 

24. 5.–1. 6. 

Výstava masožravých rostlin 

Brno, Botanická zahrada 

Výstava ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně, Kotlářská 2, se koná ve spolupráci s pěstiteli. Otevřeno denně 9–18 

hod. Otevřeny všechny skleníky, výstava je spojena s prodejem rostlin. K dispozici je 

výklad o masožravých rostlinách pro školy. 

Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin. Prohlédnout si lze všechny skleníky, výstava je 

spojena s prodejem rostlin. Expozice je velmi vhodná pro školní exkurze, pro které je k 

dispozici výklad o masožravých rostlinách. Výstava bude tradičně doplněna o 

výtvarná díla žáků ZUŠ Veveří, která vždy budí u návštěvníků zájem a obdiv. 

 

24. 5. 

Běžně nepřístupné pražské zahrady 

více informací 

 

24.–27. 5. 

Květy pro Lidice 

Lidice – Památník 

Výstava sortimentu kosatců a květinových aranžmá, pořádá ÚS ČZS Kladno, otevřeno 

od 9 do 17, vstupné 

 

25. 5. 

Výstava kosatců 

více informací 

 

 

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 
 

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/ 

http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4638&Lang=cs
http://www.lidice-memorial.cz/
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4636&Lang=cs
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
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Havlíčkobrodské farmářské trhy 
http://koudeluvtalir.muhb.cz 
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod 
12.5.2012, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

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 
Kubánském 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 Náplavce 
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni  
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 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  

http://koudeluvtalir.muhb.cz/
mailto:sales@hotelpalcat.cz
http://files.hotelpalcat.cz/200000962-f30cef4076/Kalend%C3%A1%C5%99%20venkovsk%C3%A9%20trhy%20-%20koncept.xls
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=9
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=17
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=18
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=12
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=13
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=27
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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  
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 a školení 

 

1. 1.–30. 6. 
Rekvalifikační kurz pro zemědělce – SZVŠ Lanškroun 
Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun nabízí rekvalifikační vzdělávací 
program schválený MZe, tzv."zemědělské minimum". 

 

19. 4.–14. 6. 

Půdní specialisté  

Kurz je určen: zemědělcům, poradcům v zemědělství, učitelům SŠ, studentům 

univerzit a SŠ. 

Hlavním cílem tohoto cyklu seminářů je zvýšit vnímavost široké komunity zemědělců, 

zemědělských poradců, studentů a učitelů v zemědělských školách a spotřebitelů k 

multifunkční roli půdy. Kromě poskytnutí základních vědomostí o půdách tento kurz 

školí účastníky hlavně v terénu a učí je jak používat jednoduché nástroje pro 

zkoumání důležitých funkcí půdy. Zvláštní pozornost je věnovaná vyškolení účastníků 

ve vyhodnocování následků managementu obdělávání půdy na kvalitu půdy. 

Kontaktní osoba :Jitka Schellová 

Pořadatel: ZERA 

Místo: Náměšť nad Oslavou 

E-mail: schellova@zeraagency.eu 

Telefon: 568 620 070, 724 082 737 

Fax: 568 620  

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=35
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=15
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/pardubicky-kraj/pripravovane-akce/rekvalifikacni-kurz-pro-zemedelce-szvs.html
mailto:schellova@zeraagency.eu
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10. 5. 

MLÉČNÁ FARMA ROKU 2012,  

Odborný seminář při příležitosti vyhlášení vítězů soutěže 

Větrný Jeníkov, 10. 5. 2012  

Vážená paní, vážený pane, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář při 

příležitosti vyhlášení vítězů soutěže MLÉČNÁ FARMA ROKU 2012. 

Přihlásit na seminář se můžete na www.mlecnafarma.cz  nebo telefonicky u paní 

Lenky Kropáčové na čísle +420 283 004 317 do 30.4.2012. 

Pozvánka - Seminář Mléčná farma roku 2012 [PDF; 1,76 MB] 

 

11.–12. 5. 

Permakultura 

Stavění s přírodou. Lektor Tomáš Svoboda. Teorie – úvod do permakultury, základní 

principy navrhování permakulturních zahrad, významné realizace ve Světě a v ČR. 

Praktické nácviky – tvorba vyvýšených záhonů, treláže, bylinkové spirály, hmyziště, 

okrasné kamenné skulptury.  

Místo konání|Hostišová u Zlína, Hostišová 102. 

Pořádá | o. s. Baobaby, http://www.baobaby.org Viktor Karlík  

e-mail: stav.baobaby@gmail.com tel.: 605 371 737    

 

12. 5. 

Má vlast 2012 – Slavnostní setkání krajů 

 

12. 5. 

Floristické techniky a postupy 

seminář, pořádá Slávek Rabušic a Vonekl s. r. o. 

více informací 

 

13. 5. 

Svatební floristika 

seminář, pořádá Slávek Rabušic a Vonekl s. r. o. 

více informací 

 

15. 5. 

Zelená inspirace z Dánska 

Velvyslanectví Dánského království pořádá v úterý 15. května 2012 seminář s názvem 

„Zelená inspirace z Dánska“. Cílem semináře je představit dánská řešení a 

kompetence v oblasti čistých/zelených technologií a sdílet zkušenosti v omezování 

skleníkových plynů.  

http://www.mlecnafarma.cz/
http://download/ftp/Seminar_Mlecna_farma.pdf
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/permakultura
http://www.baobaby.org/
mailto:stav.baobaby@gmail.com
http://www.aefcz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84%3Ama-vlast-2012&catid=34%3Ama-vlast&Itemid=27&lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4297&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4298&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/zelena-inspirace-z-danska
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Místo konání: Brno. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95. 

Pořádá: Velvyslanectví Dánského království ,  

http://www.tjekkiet.um.dk  

Polina Petková, e-mail: polpet@um.dk  

tel.: 257 531 600, l. 121    

 

16. 5. 

Svatby 

seminář, pořádá Klia CZ s. r. o. 

více informací 

 

17. 5. 

Seminář Hraj o Zemi 

Seminář pro pedagogy představí Hraj o Zemi – tvořivý projekt environmentálního 

vzdělávání pro všechny žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků 

gymnázií.  

Místo konání: Hradec Králové. SEVER – Středisko Ekologické Výchovy a Etiky 

Rýchory, Kavčí plácek 121, Hradec Králové. 

Pořád: Respekt institut, o.p.s.,  

http://hrajozemi.cz/pro-pedagogy.aspx  

Magdaléna Klimešová e-mail: hrajozemi@respekt.cz   

tel.: 233 074 523   

 

18.–20. 5. 

Venkovská krajina 2012 

10. ročník konference Venkovská krajina. Jejím cílem je vytvořit pracovní rámec pro 

setkávání odborníků z řad studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli 

bohatou praxí. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny. Konference poskytuje 

prostor pro mezioborové diskuse. 

Více informací na hostetin.veronica.cz 

Základní informace o akci 

Název akce: Venkovská krajina 2012 

Termín konání akce: 18-20.5.2012 

Místo konání akce: Hostětín 

Adresa konání akce: Centrum Veronica, Hostětín 86, Bojkovice 

Web: http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/932 

Kontakt: Kateřina Fojtů 

E-mail: katerina.fojtu@veronica.cz 

Telefon: 572 630 670 

 

http://www.tjekkiet.um.dk/
mailto:polpet@um.dk
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4288&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/seminar-hraj-o-zemi-6
http://hrajozemi.cz/pro-pedagogy.aspx
mailto:hrajozemi@respekt.cz
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/932
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=45929&URL=http%3A%2F%2Fhostetin.veronica.cz%2F408%2Fplanovane_akce%2F932
mailto:katerina.fojtu@veronica.cz
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22. 5. 

Aromatické a kořeninové rostliny 

více informací 

 

23. 5. 

Fyziologická regulační medicína ve veterině – léčba bolesti 

Vzdělávací ČR Místo: Hotel International, Husova 16, Brno, Přednášející: Dr. Fabio 

Olivieri  

více informací 

 

26. 5. 

Problematika lamovitých a ovcí 

Typ akce: Vzdělávací ČR. Termín akce: 26. 5. 2012. Místo: Hluboká nad Vltavou. 

Pořádá: Vets4vets. Přednášející: MVDr. Taťána Husáková, MVDr. Radek Axman. 

Informace: www.vets4vets.cz  

více informací 

 

27. 5. 

Problematika lamovitých a ovcí 

Typ akce: Vzdělávací ČR. Termín akce: 27. 5. 2012. Místo: Brno. Pořádá: Vets4vets. 

Přednášející: MVDr. Taťána Husáková, MVDr. Radek Axman. Informace: 

www.vets4vets.cz  

více informací 

 

 

 

Předváděcí, firemní a polní dny 
 

2. 5. 

Polní den máku spojený s exkurzí – Svobodné Dvory  

Seminář Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a LABRIS, s.r.o., pro pěstitele máku 

spojený s exkurzi do porostů máku. 

více informací 

 

3. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4639&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4575&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4576&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4578&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4620&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4604&Lang=cs
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3. 5. 

Polní den máku spojený s exkurzí na porosty máku – Želiv 

Seminář Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin pro pěstitele máku spojený s exkurzi 

do porostů máku. 

více informací 

 

4. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

 

4. 5. 

Den otevřených dveří společnosti AGROMEX s.r.o. 

více informací 

 

7. 5. 

Zelený týden firmy CIME 

Praktické předvádění strojů na sklizeň a údržbu zelených ploch. 

více informací 

 

9. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

 

10. 5. 

9. přehlídka českých odrůd vojtěšky seté – provozní podmínky 

Teoretická část a následně polní přehlídka 11 českých odrůd vojtěšky seté v 

provozních podmínkách.  

více informací 

 

12. 5. 

Den chovu ovcí a koz 

více informací 

 

15. 5. 

Polní den jetelů a trav Hladké Životice 

Přehlídka pokusů jetelů a trav, výsledky práce českých šlechtitelů. 

více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4619&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4605&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4645&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4152&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4606&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4145&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4165&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4612&Lang=cs
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16. 5. 

Jízda zručnosti pro žáky zemědělských škol 

více informací 

 

17. 5. 

Den otevřených dveří P&L v provozovně ve Velkém Meziříčí 

více informací 

 

18.–20. 5. 

Víkendový zážitkový kurz s kozami 

Odpočinutí si na víkend od městského shonu a relaxace při péči o kozy. O tom, jak 

chovat kozy, podojit je a vyrábět kozí sýr. Cena: (lektorné + ubytování) 1560,- Kč, 

maximální počet 10 lidí. Pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi.  

Místo konání: Horní Maršov. Středisko SEVER, Bývalá fara v Horním Maršově č. p. 175. 

Pořádá: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER", 

http://www.sever.ekologickavychova.cz  

e-mail: jan.franta@ekologickavychova.cz   

tel.: 499 874 280, -739 203 207 

 

18. 5. 

Mezinárodní den fascinace rostlinami 

více informací 

 

19. 5. 

Míchání ovcí – Myiszani loviec 

Valašské tradiční ovčáské zvyky a dovednosti 

více informací 

 

19. 5. 

Ovčácký den středočeského krajského sdružení 

více informací 

 

25. 5. 

Firemní den Farmet 

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4237&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4158&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/vikendovy-zazitkovy-kurz-s-kozami
http://www.sever.ekologickavychova.cz/
mailto:jan.franta@ekologickavychova.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4651&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4166&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4167&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=3959&Lang=cs
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25. 5. 

Den otevřených dveří AGRAFA 

Mobilní haly HEVA 

více informací 

 

26. 5. 

Zlatý kosák 

Soutěž v sečení družstev kosou na farmě Poutnov 

více informací 

 

29. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

 

30. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

 

31. 5. 

Polní dny 2012 – Řepka 

více informací 

 

 

 

Lesnictví 
 
Lesnické podvečery 
Lesnické podvečery se konají pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci od 16,00 hod. 
v Domě ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. 
Informace – tel.: 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz, webové stránky: www.cesles.cz 
nebo www.silvarium.cz 
 
 
2. 1.–31. 12. 
Co pamatuje strom a lidé zapomněli?  
Největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii, jehož 
hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR. Jeho součástí jsou také doprovodné akce 
a přednášky s tematikou lesnictví a myslivosti pro odbornou i širokou veřejnost. 
Podrobný časový harmonogram projektu najdete na webových stránkách Národního 
zemědělského muzea – www.nzm.cz. 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4128&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4129&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4607&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4608&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4609&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.nzm.cz/
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Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Maršík 
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha 
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7-Letná, velký sál v 1. patře + 
muzejní dvůr  
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz 
Telefon: 233 376 012 

 
7. 5.–13. 5. 

Týden lesů 

Popis: Týden lesů  

Týden lesů je příležitostí pro veřejnost navštívit les společně s lesníky. Po celé 

republice se budou stejně jako v roce loňském konat akce pro veřejnost. 

Místo konání: Celá ČR 

kontakt: www: http://www.lesnipedagogika.cz,  

 

16.–17. 5  

Do lesa s lesníkem 

Místo konání: Praha, Kunratický a Klánovický les 

Doporučeno pro: objednané školy a veřejnost 

Kontakt: Bc. Petr Hrma, mobil: 775 018 630 

 

31. 5. 

Tis – dřevina roku 2012 

 

 

 

Potravinářství 
 

3. 5. 

Zpracování masa a masných výrobků, prodej z farmy, účast na farmářských trzích 

 

 

9. 5. 
Pozvánka na semináře PK ČR věnované novinkám v potravinářské legislativě >> 

 

12. 5. 

Světový den pro fair trade 

Oslava světového dne pro fair trade  

mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika/tyden-lesu/tyden-lesu-v-roce-2012
http://www.lesnipedagogika.cz/
http://www.lesypraha.cz/?cat=710&aid=1113
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=11:tis-devina-roku-2012&Itemid=54
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/68932/zpracovani-masa-a-masnych-vyrobku-prodej-z-farmy-ucast-na-farmarskych-trzich
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99e+PK+%C4%8CR+v%C4%9Bnovan%C3%A9+novink%C3%A1m+v+potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9+legislativ%C4%9B&id=32406
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66665/svetovy-den-pro-fair-trade
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Životní prostředí a ekologie 
 

24. 1.–30. 6. 
Podnikový ekolog – rekvalifikační kurz 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA, spol. s 
r. o., pořádá ve spolupráci s Ústavem enviromentálního a chemického inženýrství 
FCHT Univerzity Pardubice 13. REKVALIFIKAČNÍ KURZ podle vyhlášky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
zobrazit detail akce 

 

2.–4. 5. 

Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce... 

Křtiny 

Tematické okruhy konference: 

Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání 

dotací 

Složky rekreačního a turistického potenciálu území - krajinný ráz, geologické útvary, 

dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další 

Poškozování částí přírody rekreačním využíváním - příklady řešení, zkušenosti, dobrá 

praxe. 

Rekreační a turistické využívání dopravní sítě 

Nové formy a trendy venkovského cestovního ruchu 

Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí 

(EIA, SEA, biologické hodnocení) 

Základní informace o akci 

Název akce: Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce... 

Termín konání akce: 2-4.5.2012 

Místo konání akce: Křtiny 

Adresa konání akce: ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách. 

Kontakt: Ing. Jitka Fialová Ph.D. 

E-mail: fialka.jitka@atlas.cz 

Pořadatel: Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně 

 

3. 5. 

Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Bernartice 

Seminář týkající se praktických poznatků z oblasti využití zemědělské půdy pro 

produkci energetické biomasy – pěstování rychlerostoucích dřevin a energetických 

bylin, ekonomice pěstování energetických plodin a požadavkům na certifikaci biopaliv.  

Místo konání: Bernartice u Trutnova; Penzion Zátiší, osada Bečkov 

http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45353/podnikovy-ekolog-rekvalifikacni-kurz
http://www.enviweb.cz/akce/odpady/45353/podnikovy-ekolog-rekvalifikacni-kurz
http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
mailto:fialka.jitka@atlas.cz
http://biom.cz/cz/akce/nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy-bernartice
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sekretariat@biom.cz  

Příloha: Podrobnosti o akci [pdf-53.4 kB]  

 

11. 5. 

Permakultura 

Lektor: Tomáš Svoboda Teorie – úvod do permakultury, základní principy navrhování 

permakulturních zahrad, významné realizace ve světě a v ČR Praktické nácviky - 

tvorba vyvýšených záhonů, treláže, bylinkové spirály, hmyziště, okrasné kamenné 

skulptury.  

[ více ] 

 

12. 5. 

Ochrana ovocných stromů 

Kurz je v pořadí již druhý z cyklu Záchrana starého sadu. Má dvě části: 

1. Teoretická část: 

• Ochrana ovocných dřevin před chorobami a škůdci, preventivní opatření.  

• Opatření pro biodiverzitu v sadě. 

• Množení ovocných dřevin (semenáče, roubování, očkování, řízkování). 

2. Praktická část:  

• Ukázka techniky základních způsobů roubování a očkování.  

Lektoruje Bořivoj Pavlata a kurz stojí od 420 Kč. 

Základní informace o akci 

Název akce: Ochrana ovocných stromů 

Termín konání akce: 12.5.2012 

Místo konání akce: Praha 6-Dejvice, sad Ekocentra Šárynka 

Adresa konání akce: V Podbabě 29b, Praha 6-Dejvice 

Web: http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-ekocentru/zachrana-

stareho-sadu-cyklus-seminaru/#c1190 

Kontakt: Johana Passerin 

E-mail: johana.passerin@ekodomov.cz 

Telefon: 734 406 003 

Pořadatel: Ekocentrum Šárynka, Ekodomov 

 

16. 5. 

Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Zlín 

Seminář týkající se praktických poznatků z oblasti využití zemědělské půdy pro 

produkci energetické biomasy – zejména rychle rostoucí dřevin a energetických bylin, 

ale také ekonomice pěstování energetických plodin a požadavkům na certifikaci 

biopaliv.  

Místo konání: Zlín; areál Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zasedací místnost č. 317, 

Nad Ovčírnou 3685 

Leona Šimková, simkova@biom.cz, tel.: 777366487  

Příloha: Program semináře  [pdf - 54.8 kB]  

mailto:sekretariat@biom.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/pozvanka_prv_seminar_bernartice_3.5..pdf
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=986&n=permakultura.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=986&n=permakultura.html
http://www.enviweb.cz/eslovnik/892
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=46042&URL=http%3A%2F%2Fwww.ekodomov.cz%2Fekocentrum-sarynka%2Fakce-v-ekocentru%2Fzachrana-stareho-sadu-cyklus-seminaru%2F%23c1190
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=46042&URL=http%3A%2F%2Fwww.ekodomov.cz%2Fekocentrum-sarynka%2Fakce-v-ekocentru%2Fzachrana-stareho-sadu-cyklus-seminaru%2F%23c1190
mailto:johana.passerin@ekodomov.cz
http://biom.cz/cz/akce/nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy-zlin
mailto:simkova@biom.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/pozvanka-prv-seminar_6_zlin_16.5..pdf
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22. 5. 

Kurz omítání klasickou vápennou omítkou na nosnou slámu pod vedením Barbary 

Jones z Velké Británie. 

Převážná většina staveb z balíků slámy je ve Velké Británii opatřena zvenčí vápennou 

omítkou, protože je trvanlivější v porovnání s omítkou hliněnou. 

[ více ] 

 

22. 5. 

Seminář k novému zákonu o podporovaných zdrojích energie 

Zveme vás na Seminář k novému zákonu o podporovaných zdrojích energie  

Místo konání: Praha; HUB, Drtinova 10 

Pořádá: AK Šikola a partneři, http://www.aksikola.cz 

info@aksikola.cz, tel.: +420 545 213 975  

 

22.–24. 5. 

ENVIBRNO 

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí  

Bližší informace najdete na: www.bvv.cz 

 

23.–24. 5. 

Mezinárodní konference Zdravé domy 

Přednáška ak. arch. Oldřich Hozmana na téma: Utváření zdravého prostředí a staveb z 

celostního pohledu. Večerní seminář: Prohloubení principů celostního utváření 

prostředí. Ekologické materiály, zdraví a estetika staveb. Význam tvořivosti pro lidské 

zdraví.  

Místo konání: Brno. Fakulta architektury VUT Brno. 

e-mail: arc@arc.cz   

Související odkazy: http://www.hlina.info/ http://www.arc.cz/web_cz/seminare-

prednasky.php  

 

 

 

 

Vodní hospodářství a odpady 
 

http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1002&n=kurz-omitani-klasickou-vapennou-omitkou-na-nosnou-slamu-pod-vedenim-barbary-jones-z-velke-britanie.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1002&n=kurz-omitani-klasickou-vapennou-omitkou-na-nosnou-slamu-pod-vedenim-barbary-jones-z-velke-britanie.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1002&n=kurz-omitani-klasickou-vapennou-omitkou-na-nosnou-slamu-pod-vedenim-barbary-jones-z-velke-britanie.html
http://biom.cz/cz/akce/seminar-k-novemu-zakonu-o-podporovanych-zdrojich-energie
http://www.aksikola.cz/
mailto:info@aksikola.cz
http://www.bvv.cz/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/mezinarodni-konference-zdrave-domy
mailto:arc@arc.cz
http://www.hlina.info/
http://www.arc.cz/web_cz/seminare-prednasky.php
http://www.arc.cz/web_cz/seminare-prednasky.php
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17. 5. 

Odpady v roce 2012  

(obsah, přihláška.doc)  

 

22.–23. 5. 

XXVII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře  

Aktuality vodního hospodářství 

Místo konání akce: v Kutné Hoře 

Kontakt: Marie Vytlačilová 

E-mail: vytlacilova.m@email.cz 

Telefon: 733 706 487 

Pořadatel: Sdružení vodohospodářů ČR, oblast Kutná Hora 

 

 

 

Úspora energie 
 

10. 5. 

Konference a expo Šetrné budovy 2012  

Na konferenci se představí špičková stavební a technologická řešení pro úspory 

energií, účastní se řada významných zahraničních hostů i předních českých expertů. 

Akce bude jako první v Česku pořádána v režimu „carbon neutral“. Jejím hlavním 

tématem bude energetická efektivita a environmentální šetrnost budov. 

více informací 

 

 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

rozvoje venkova: 

    http://eagri.cz/public/web/mze/ 

    http://www.agronavigator.cz/ 

    http://www.agroporadenstvi.cz/ 

    http://www.infovenkov.cz/ 

    http://www.bezpecnostpotravin.cz/ 

    www.uzei.cz 

 

 

 

http://www.dtpce.cz/pdfs/od12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/od12pr.doc
mailto:vytlacilova.m@email.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4652&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.uzei.cz/
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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. 


