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www.uzei.cz 

 

Kalendář akcí 

září 2012 

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Mezinárodní výstava ke 100. výročí založení ÚZEI 

20.9.–31.12.2012 

Národní zemědělské muzeum 

Kostelní 44, 170 00 Praha 7- Letná 

Informace tel. 220 308 200, 220 308 382, fax 233 372 561 

Velký sál č. 301 ve 3. patře 

 

 

 

http://www.uzei.cz/
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Zemědělské výstavy 

 

30. 8.–4. 9. 

ZEMĚ ŽIVITELKA 

České Budějovice – výstaviště 

 

39. ročník mezinárodního agrosalonu. Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná 

výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, 

zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Expozice ČZS s výpěstky 

květin, ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. 

 

30. 8.–4. 9. 

30. 8.–4. 9. 2012 – První jihočeská Angus show 

V letošním roce se v rámci veletrhu Země živitelka se uskuteční speciální výstava 

plemene aberdeen angus nazvaná "První jihočeská Angus show". 
 

 

Zahradnické výstavy 

 

1. 8.–16. 9. 

Využití plodů rostlin  

Pořadatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Troja 

Místo: Praha 7-Troja 

http://www.botanicka.cz 

 

1.–30. 9. 

Výstava fuchsií  

Mělník-Mlazice Zahradnictví Petro, Mělník-Mlazice pořádá 12. ročník prodejní 

výstavy. Otevřeno po–pá 8–17 hodin, 15. a 16. 9 i o víkendu. 

Více informací najdete na webu www.fuchsie.cz.  

 

http://www.vcb.cz/
http://www.agris.cz/clanek/176308
http://www.botanicka.cz/
http://www.fuchsie.cz/
http://www.fuchsie.cz/
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3.–15. 9. 

Podzimní výstava skalniček 

Praha, Karlovo nám. 

Pořádá Klub skalničkářů Praha na Karlově náměstí vedle Faustova domu. Součástí je 

prodej rostlin a odborná poradna. Otevřeno denně od 9 do 18 hodin. 

 

6.–9. 9. 
ČTYŘI DNY SE ZÁHRANÁŘI 
Ročník: 11. 
Výstaviště: Výstaviště Lysá nad Labem 
E-mail: pacovsky@vll.cz 
Web: www.vll.cz 

 

6.–7. 9. 

Podzimní výstava skalniček 

Pardubice 

Pořádá Klub skalničkářů Pardubice v zahradě Národního institutu pro další vzdělávání 

v centru Pardubic, (za pasáží). Jde o výstavu na podzim kvetoucích skalniček, 

zakrslých dřevin a bonsají. Výstava bude otevřena, každý den od 8 do 17 hodin. 

Součástí výstavy je i prodej skalniček a dřevin. 

 

6.–8. 9. 

Květy podzimu 

Výstavu pořádá Územní sdružení ČZS v Domě zahrádkářů, Kleinerova 1477. Součástí 

výstavy je soutěž o "Nejkrásnější růži Kladenska 2012". 

 

7.–9. 9. 

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ  

Louny – Výstaviště Tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb 

 

7.–9. 9.  

Výstava jiřinek 

Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové 

Výstava jiřinek proběhne v areálu Muzea Boženy Němcové v České Skalici ve dnech 

7.–9. září 2012 vždy od 9 do 17 hodin jako součást tradičních Jiřinkových slavností.  

Od pátku do neděle představí vystavovatelé z východních Čech řezané jiřiny v obou 

sálech maloskalické tvrze, kromě řezaných květin bude k dispozici i výsadba přímo na 

tvrzi a v okolí muzejního areálu.  

Také letos budou moci návštěvníci hlasovat v soutěži s anketou o Královnu 

jiřinkových slavností. Sami svými hlasy vyberou nejpřitažlivější odrůdu a rozhodnou 

tak o symbolu Jiřinkových slavností 2013. Královnou jiřinkových slavností 2012 se 

http://www.soldanella.cz/
mailto:pacovsky@vll.cz
http://www.vll.cz/
http://skalnickypardubice.ic.cz/Klub/Vystavy.php
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13919-clovek-v-prirode/
http://muzeumbn.cz/jirinky/
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loni stala odrůda Spartacus (http://www.muzeumbn.cz/jirinky/kralovna-jirinkovych-

slavnosti.html). 

 

8.–9. 9. 

Výstava květin, ovoce a zeleniny 

Holýšov, kulturní dům 

Pořádá ZO ČZS v Městském kulturním a informačním středisku. Velká prodejní 

výstava květin. Výstava je otevřena dne 8. 9. i 9. 9. 2012 od 9 do 17 hodin. Městské 

kulturní a informační středisko se nachází v sídlišti, kam se odbočí z hlavní silnice u 

Penny marketu (viz mapy.cz). Na výstavě budou výpěstky zahrádkářů, květiny 

(zejména jiřiny), ovoce aj. včetně soutěže o nejkrásnější hlízu brambor. 

 

8.–9. 9. 

Jiřinkové dny – XII. ročník 

Sloveč u Městce Králové – areál Zahradnictví DAHLIA  

Výstava a volná prohlídka výsadby jiřin světového sortimentu ve více jak 300 

odrůdách. Představení novinek 2012. Dále výstava balkonových květin, begonií, 

mečíků, kaktusů, fuchsií, lilií, růží, vína, kaktusů, klematisů a tropických rostlin. 

Zahrádkářská poradna chemické ochrany rostlin, výstava zahradního nábytku a 

výrobků z medu. 

 

8.–9. 9. 

Regionální výstava jiřinek 

Starý Kolín 

Pořádá Územní sdružení ČZS v Kolíně na počest 50. výročí založení specializované 

základní organizace DAGLA. Výstava se koná v prostorách Statku ve Starém Kolíně, 

který k výstavě zapůjčil pan Zradička. Zahájení proběhne 8. září v 9 hodin. 

Vzpomeneme šlechtitelských zásluh manželů Dobiášových z nedalekého Hlubokého 

Dola. V rámci výstavy bude možné shlédnout i venkovní expozice exotických zvířat, 

chov koní (včetně možnosti projížďky) a k vidění budou i staré hospodářské stroje. 

Návštěvníky čeká i bohaté občerstvení. 

 

14.–22. 9. 
Zahrada Čech 
Litoměřice – výstaviště 
36. ročník nejnavštěvovanější zahradnické výstavy v České republice Zahrada Čech 
nabízí svým návštěvníkům tradičně bohatý sortiment pro zahrádkáře, chalupáře a 
kutily. Součástí veletrhu je kulturní a doprovodný program. Samostatná expozice 
časopisu Zahrádkář v pavilonu G. Soutěž Příroda čaruje – zahrádkář zírá, vyhlášení 
vítězů na Dni časopisu zahrádkář. 

 

15.–16. 9. 

Slavnost růží 

http://www.muzeumbn.cz/jirinky/kralovna-jirinkovych-slavnosti.html
http://www.muzeumbn.cz/jirinky/kralovna-jirinkovych-slavnosti.html
http://www.mapy.cz/#x=13.110853&y=49.591639&z=15&d=firm_2303766_1&t=s
http://www.dahliabrzak.cz/
http://www.zahrada.cech.cz/
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Kunín – zámek 

Letošní slavnost růží si připomene 250 let od narození nejvýznamnější majitelky 

zámku a bude naprosto výjimečná. Aranžmá růží v zámeckých pokojích se ujme 

přední český florista Slávek Rabušic, známý svými skvostnými vazbami a aranžmá 

květin ze všech velkých hradů a zámků České republiky.  

 

21.–22. 9. 

Babí léto na Železných horách 

Zahrádkářská výstava v rámci akce pořádané Autokempem Konopáč. Heřmanův 

Městec-Konopáč 

 

21.–30. 9. 

Výstava citrusů 

Praha, Botanická zahrada UK 

Pořádá SZO ČZS Citrusáři Praha ve spolupráci s botanickou zahradou Univerzity 

Karlovy. 

Výstava se koná ve sklenících botanické zahrady Univerzity Karlovy, Praha 2, Na Slupi 

16. Vystavujeme citrusy, tropické rostliny a exotické rostliny na naše zahrady. 

Odborné poradenství a prodej rostlin. Otevřeno: 10–18 h. 

 

22.–23. 9. 

Výstava ovoce a zeleniny 

Rašovice 

Výstava ovoce a zeleniny v sále Obecního domu, vyhlášení soutěže o nejlepší místní 

výpěstek, vyhodnocení fotosoutěže, ochutnávky a tombola. 

 

22.–24. 9. 

Oblastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků 

Slavkov u Brna, Společenský dům Bonaparte 

Sobota 22. 9. 2012 od 8-17 hod. Výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků. Dopoledne 

prodej jablečného moštu, tombola, v 15. hod. vyhlášení soutěží "Jablko roku 

Vyškovska", O nejkrásnější balkon a okno. Nejkrásnější předzahrádka. 

V zámeckém parku po celý den Václavský jarmak. 

V neděli 23. 9. 2012 od 9–17 hod. pokračování výstavy. 

V pondělí 24. 9. 2012 od 8–11 hod. výstava pro žáky místních a okolních škol. 

 

27.–29. 9. 

Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů 

Brno, Mendlovo nám.20, Pivovarské pohostinství 

Pořádá územní sdružení ČZS Brno město. Otevřeno čtvrtek od 13–18 h. pátek od 10–

18 h. sobota od 10–17 h. Výstava probíhá v prostorách sálu Pivovarského 

pohostinství, Mendlovo nám. 20 na Starém Brně. 

http://zamek.kunin.cz/
http://www.pivovarskabrno.cz/
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27.–29. 9. 

Vysokoveselský Krtek 

Vysoké Veselí, Kulturní dům 

Výstavu pořádá ZO ČZS Vysoké Veselí. Vystaveny budou výpěstky členů organizace a 

okolních velkopěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí výstavy je expozice jiřin, kaktusů a 

ukázky lidových řemesel. V prodejní části je možno nakoupit přebytky pěstitelů, 

zahrádkářské potřeby. Na výstavě je možné objednat z více než 100 odrůd jiřin. 

Tradiční součástí je soutěž o jablko roku a soutěž o nejdelší paprikový lusk. Tato 

soutěž je otevřena veškeré veřejnosti. Informace na: 

www.zahradkari.cz/zo/vysoke.veseli. Vstupné na výstavu je dobrovolné.  

 

28.–30. 9. 

Zahrádkářská výstava a Přerovské babí léto 

Tovačov-Zámek 

Okresní zahrádkářská výstava a floristická soutěž pro střední odborné školy. Pořádá 

územní sdružení ČZS Přerov ve spolupráci se ZO ČZS a s KÚ Olomouc a MěÚ.  

 

28.–30. 9. 

a 3.,6. a 7. 10. 

Výstava ovoce, zeleniny a květin.  

Slatina nad Úpou 

Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny a květin s expozicí porcelánu a krajových 

výšivek. Výstava se koná v budově bývalé základní školy. Pořádá ZO ve Slatině nad 

Úpou. 

 

29.–30. 9. 

7. jarmareční výstava 

Studená, Obecní úřad 

Výstava ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. Vyhlášení výsledků fotografické 

soutěže.  

 

 

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 

 

Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 

http://www.nalok.cz/farmarske-trhy 

 

http://www.zahradkari.cz/zo/vysoke.veseli
http://www.zahradkari.cz/zo/vysoke.veseli
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
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Farmářské trhy – termíny a adresy 

http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 

 

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 

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.  

 

http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
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
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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  

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. 9.  

Seminář Letní řez jádrovin  

Význam a pravidla provádění řezu, jak a kdy správně jádroviny zmlazovat a 

prořezávat. Součástí semináře bude teoretická i praktická část přímo v sadu Toulcova 

dvora. Tématem provede doc. Ing. Josef Sus, CSc., vedoucí katedry zahradnictví na 

ČZU v Praze. S sebou: Vhodný oděv a obuv do terénu. 

Místo konání | Praha 10-Hostivař. Toulcův dvůr, Kubatova 32/1. 

Pořádá | Zájmové sdružení Toulcův dvůr, http://www.toulcuvdvur.cz/ Infocentrum 

Toulcův dvůr  

e-mail: info@toulcuvdvur.cz, tel.: 272 660 500    

Související odkazy: http://www.toulcuvdvur.cz/details/2114-letni-rez-j(...)  

 

3. 9. 

Intenzivní čtyřdenní floristický kurz 

Intenzivní floristický kurz pro začátečníky 

více informací 

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=27
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://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/letni-rez-jadrovin
http://www.toulcuvdvur.cz/
mailto:info@toulcuvdvur.cz
http://www.toulcuvdvur.cz/details/2114-letni-rez-jabloni/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4891&Lang=cs
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4. 9. 

Seminář Šetrné zpracování zahradních výpěstků v domácích podmínkách 

Cílem semináře je naučit se, jak zdravě a šetrně uchovávat ovoce a zeleninu, vyrábět 

marmelády, kompoty či kvašenou zeleninu. Kurz povede lektorka kurzů vědomého 

vaření a autorka kuchařky Víme, co jíme Lenka Žáková. 

Místo konání | Praha 10-Hostivař. Toulcův dvůr, Kubatova 32/1. 

Pořádá | PRO-BIO LIGA, http://www.biospotrebitel.cz Jan Valeška  

e-mail: info@biospotrebitel.cz, tel.: 774 683 833 

 

13. 9. 

Fórum pro budoucnost zemědělství  

Jak skloubit potravinovou soběstačnost s ochranou životního prostředí: Pohled České 

republiky. Pořádá ELO a společnost Syngenta, Zámek Zlatá Koruna, Chlumec n. 

Cidlinou, přihláška 

 

24. 9. 

Floristický kurz (akreditace MŠMT) 

Floristický kurz pro začátečníky, příprava kytic, aranží, svatby atd. Akreditace MŠMT! 

více informací 

 

 

 

Předváděcí, firemní a polní dny 

 

1. 9. 

Orání pod Řípem 

prezentace historické zemědělské techniky  

více 

http://www.nzm.cz/akce/ 

 

1. 9. 

Finále KMK a Přehlídky 3letých klisen Českého tepolokrevníka 

více informací 

 

http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/seminar-setrne-zpracovani-zahradnich-vypestku-v-domacich-podminkach
http://www.biospotrebitel.cz/
mailto:info@biospotrebitel.cz
http://www.svol.cz/data/seminare-2012/FFA_Programme_CZ220812.pdf
http://www.svol.cz/data/seminare-2012/Registracni-Formular-FFA-13-Zari.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4895&Lang=cs
http://www.nzm.cz/akce/?id=285
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4225&Lang=cs
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1. 9. 

Trvalky babího léta 

více informací 

 

2. 9. 

Čejkovické bylinkové slavnosti ve znamení 20. narozenin SONNENTORU 

více informací 

 

3. 9. 

Podzim se stroji CIME 

Praktické předvádění komunálních traktorů s nářadím a ostatních strojů pro podzimní 

a zimní údržbu v jednotlivých regionech ČR. 

více informací 

 

4. 9. 
SLUNEČNÍK 2012 – polní den s kukuřicí a slunečnicí  
více informací 

 

4. 9. 

Jihočeský den kukuřice 

více informací 

 

4. 9. 

Šetrné zpracování zahradních výpěstků v domácích podmínkách 

více informací 

 

6. 9. 

Národní výstava Den českého strakatého skotu 

více informací 

 

6. 9. 

Krajská výstava ovcí a koz kraje Vysočina 

V rámci výstavy červenostrakatého skotu. 

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4860&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4948&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4153&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4143&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4941&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4879&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4124&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4170&Lang=cs
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6. 9. 

Národní vodohospodářská konference 

více informací 

 

6. 9. 

Agroforum Týnec – Polní den kukuřice na bioplyn spojený s prohlídkou bioplynové 

stanice 

více informací 

 

6. 9. 

Den zemědělské techniky 

více informací 

 

6. 9. 

Polní den kukuřice KWS 

více informací 

 

7. 9. 

Koně v akci – 14. ročník 

více informací 

 

7. 9. 

Polní den kukuřice KWS 

více informací 

 

8. 9. 

Jarmark Sebuzín – krajská výstava ovcí a koz ústeckého kraje 

více informací 

 

8. 9. 

HISTORICKÉ TRAKTORY • STABILNÍ MOTORY • ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 

výstava historických traktorů, stabilních motorů a zemědělských strojů 

více informací 

 

9. 9. 

Biodožínky Country Life 2012 

V letošním roce se bude konat již 9. ročník Biodožínek Country Life. Opět budete moci 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4861&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4881&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4874&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4928&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4228&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4915&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4171&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4028&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1032&n=biodozinky-country-life-2012.html
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na jednom místě prožít různé bio a eko aktivity, načerpat inspiraci, ochutnat a 

nakoupit dobroty a užít si společně s dětmi bohatý doprovodný program. Přijeďte 

strávit neděli 9. září na Biodožínky Country Life do Nenačovic! 

[ více ] 

 

11. 9. 

Den bioplynové, silážní a YieldGard kukuřice 

více informací 

 

11. 9. 

Růže – královna květin 

více informací 

 

11. 9. 

Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi 

více informací 

 

11. 9. 

Polní den Slunečník ve Žlunicích 

podzimní prohlídka odrůdových pokusů firmy Syngenta 

více informací 

 

12. 9. 

Polní den KWS – energetické plodiny 

více informací 

 

12. 9. 

IX. mrákovská výstava holštýnského skotu 

více informací 

 

13. 9. 

Agroforum Všestary – Polní den kukuřice a slunečnice 

více informací 

 

14. 9. 

Krajská výstava ovcí a koz pardubického kraje 

http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1032&n=biodozinky-country-life-2012.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4223&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4843&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4943&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4886&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4916&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4867&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4882&Lang=cs
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V rámci výstavy Kůň v akci. 

více informací 

 

14. 9. 

Devatenáctý Biojarmark 

pá: 14:00–19:00 hod., so: 08:00–18:00 hod. 

více informací 

 

14. 9. 

Základní výběr býků českého strakatého skotu do plemenitby 

více informací 

 

15. 9. 

Bioparty ve Valči 

Den otevřených vrat bioparty popáté. Malebná krajina Doupovských hor, 

vysokokmenný sad vypásaný ovcemi a romantický zámecký areál hned vedle vytvoří 

kulisu pro tradiční dožínkovou veselici na ekofarmě Biostatek. K obědu podáváme 

jehněčí ragout s kuskusem, zapijeme moštem či 11° žateckou. 

[ více ] 

 

15. 9. 

Farmářský podzim s Biopharmem 

Místo: Olšany u Brna, farma Bolka Polívky www.biopharm.cz 

více informací 

 

17. 9. 

Svatební floristický seminář 

Svatební kurz pro začátečníky (zpracování svatebních kytic) 

více informací 

 

18. 9. 

Sušina 

více informací 

 

18. 9. 

Agroforum Určice – Polní den kukuřice 

více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4172&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4942&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4203&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1037&n=bioparty-ve-valci.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1037&n=bioparty-ve-valci.html
http://www.biopharm.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4932&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4892&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4830&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4883&Lang=cs
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19. 9. 

Dny zahradní a komunální techniky 

více informací 

 

20. 9. 

Victoria Regia  

19. národní soutěž ve vázání a aranžování květin s mezinárodní účastí 

více informací 

 

20. 9. 

Bioakademie 2012 

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) 

více informací 

 

20. 9. 

Agroforum Ledčice - Polní den kukuřice a slunečnice 

více informací 

 

21. 9. 

Základy aranžování květin 

Floristický kurz pro začátečníky, zpracování aranžmá na stůl 

více informací 

 

22. 9.  

Den otevřených dveří v Biopekárně Zemanka 

Přijďte se sami přesvědčit o tom, jak se vyrábí vaše oblíbené sušenky a krekry. V 

rámci prohlídky si můžete upéct i vlastní balíček bio sušenek či bio krekrů a ochutnat 

mezi prvními právě uváděné novinky ze sortimentu Biopekárny Zemanka. Hanka 

Zemanová vás seznámí s přípravou receptur těchto novinek.   

[ více ] 

 

25. 9. 

AgroforumHorní Dunajovice – Polní den Kukuřice 

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4621&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4230&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4872&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4884&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4893&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1033&n=den-otevrenych-dveri-v-biopekarne-zemanka.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1033&n=den-otevrenych-dveri-v-biopekarne-zemanka.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4885&Lang=cs
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25. 9. 

Mezinárodní konference "Fenomén kukuřice ve výživě zvířat" 

více informací 

 

26. 9. 

IXX. sklizeň kukuřice na zrno 

více informací 

 

26. 9. 

Polní den o bramborách firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod 

Setkání bramborářů na Školním statku v Humpolci. Hodnocení pěstování a průběhu 

vegetace brambor v roce 2012. 

více informací 

 

28. 9. 

Ovčácký den libereckého krajského sdružení a tradiční Svatováclavský trh 

plemenných beranů a kozlů Pěnčín 

více informací 

 

28. 9. 

Úloha veterináře v koňské stomatologii 

Místo: VZ Měřín, Netvořice. Přednášející: Timo Zwick, DVM www.vetkom.cz 

více informací 

 

29. 9. 

Víkendový floristický kurz 

Floristický kurz pro začátečníky, příprava kytic, aranží, svatby atd. 

více informací 

 

30. 9. 

Den otevřených dveří na Biofarmě Juré 

Den otevřených dveří na ekofarmě s chovem skotu, ovcí, rostlinnou produkcí, 

zpracováním ovoce a agroturistikou. S ochutnávkami biopotravin a dalším 

doprovodným programem. 

Více… 

 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4840&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4211&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4037&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4174&Lang=cs
http://www.vetkom.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4933&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4894&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-otevrenych-dveri-na-biofarme-jure.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-otevrenych-dveri-na-biofarme-jure.html
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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 

 

 

 

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. Součástí projektu 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. 

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 

 

Duben – prosinec 2012 

Pojďte s námi do lesa – akce pro veřejnost s tematikou lesa 

Místo konání: Olomoucký kraj 

Doporučeno pro: veřejnost 

Kontakt: www.kr-olomoucky.cz  

 

5. 9. 

Legislativní problematika – Aktuální témata lesního hospodaření B 

Semináře se budou věnovat problematice lesů ve vlastnictví státu, zkvalitnění veřejné 

správy lesů a problematice lesního semenářství a školkařství, zejména novele zákona 

č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 

významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a 

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. 

více informací 

mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.nzm.cz/
mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/lesni_pedagogika/poj-te-s-n-mi-do-lesa-kalend-akc-2012.pdf
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4728&Lang=cs
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6. 9. 

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity 

Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, 

Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na 

odborný seminář  

více informací 

 

7. 9. 

Přebory SVOL v loveckém pětiboji  

O putovní pohár předsedy SVOL, 17. ročník – Písek, Střelnice Provazce 

 

11.–12. 9. 

Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi 

Konference akreditovaná u MV ČR a konaná pod záštitou ministra zemědělství Petra 

Bendla a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. 

www: http://www.cesles.cz 

 

20. 9. 

Stav lesních ekosystému po kalamitě Kyrill 

více informací 

 

 

 

Potravinářství 

 

7.–9. 9. 

POTRAVINÁŘSKÝ A NÁPOJOVÝ SALON 

Ročník: 14. 

Výstaviště: Výstaviště Louny, 

Otevřeno: 9:00–17:00 

Kontaktní osoba: Irena Spilková 

E-mail: sekretariat@diamantexpo.cz 

Web: www.diamantexpo.cz 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4835&Lang=cs
http://www.svol.cz/data/seminare-2012/Prebory-2012.doc
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=13:rozvoj-lesnicke-typologie-a-jeji-uiti-v-lesnicke-praxi&Itemid=54
http://www.cesles.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4944&Lang=cs
mailto:sekretariat@diamantexpo.cz
http://www.diamantexpo.cz/
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20.–22. 9. 

20.–22. 9. 2012 – Regionální gastronomie a festival 

Miestna akčná skupina OZ KRAS a MAS Moravský kras o. s. si Vás dovolují pozvat na 

dvoudenní seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského 

cestovního ruchu a festival v rámci realizace projektu Spolupráce „Kras – naše 

společné dědictví“. 

 

 

 

         Biopotraviny 
 

1.8.–2. 9. 

Soutěž o nejlepší bioprodejnu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

Další ročník Soutěže o nejlepší bioprodejnu PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

startuje. Přihlásit prodejnu do soutěže může také veřejnost. 

Více… 

 

1. 9. 

X. ležnické biodožínky 

Pozvánka – Ležnice u Horního Slavkova  

 

1.– 30. 9. 

Ochutnávky akčních BIO výrobků v krajince zdravé výživy 

Během měsíce září – měsíce biopotravin – budou v Krajince zdravé výživy probíhat 

ochutnávky akčních BIO produktů nabízených k prodeji s výraznou slevou. 

Více… 

 

6. 9. 

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti 

V průběhu září a října 2012 – vždy od 9:30 hod. do 16:00 hod. 

více informací 

 

13. 9. 

4. jarmark bio, eko a výrobků s označením Vysočina regionální produkt 

4. ročník oblíbeného jarmarku. Zboží bude nabízet a prodávat cca 30 vystavovatelů. 

Nebude chybět ani ochutnávka ručně stloukaného másla.  

Více… 

 

http://www.agris.cz/Content/files/main_files/98/176329/176329.doc
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/soutez-o-nejlepsi-bioprodejnu-pro-bio.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/soutez-o-nejlepsi-bioprodejnu-pro-bio.html
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/72907/x-leznicke-bio--dozinky
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ochutnavky-akcnich-bio-vyrobku-v.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ochutnavky-akcnich-bio-vyrobku-v.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4888&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x4-jarmark-bio-eko-a-vyrobku-s-oznacenim.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x4-jarmark-bio-eko-a-vyrobku-s-oznacenim.html
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20. 9. 

Bioakademie 2012 

Pozvánka – Lednice na Moravě  

 

 

         Vinařství 

 

7.–9. 9. 

POTRAVINÁŘSKÝ A NÁPOJOVÝ SALON  

Louny – Výstaviště 14. prodejní a kontraktační výstava potravin a nápojů 

 

22. 9. 

Zámecké vinobraní 

Akce Středočeského kraje ve spolupráci s NZM Kačina a Vinnými sklepy Kutná Hora 

při příležitosti prvního vinobraní panenské sklizně na chotkovských vinicích na Kačině 

– v sobotu 22. záři 2012 od 10 do 18 hodin.  

více 

 

 

 

 

 

Životní prostředí a ekologie 

 

30. 8.–4. 9. 

EKOSTYL  

České Budějovice – Výstaviště Tvorba a ochrana životního prostředí, 

ekologické technologie, ekologické stavby, alternativní zdroje energie, 

bioprodukty a zdravý životní styl. 

 

4. 9. 

Praktické využívání obnovitelných zdrojů 

Využívání pelet, podpora výroby tepla z OZE, aktuální situace OP Zelená úsporám.  

http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/70979/bioakademie-2012--spolecna-zemedelska-politika-a-jeji-vliv-na-ekologicke-zemedelstvi
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13920-potravinarsky-a-napojovy-salon/
http://www.nzm.cz/akce/?id=276
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13780-ekostyl/
http://biom.cz/cz/akce/prakticke-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
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Místo konání: 669 02 Znojmo; sídlo společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, 

PRŮMYSLOVÁ 3601/7, AREÁL ČD, možnost parkování před budovou společnosti 

Pořádá: DŘEVO – PRODUKT SV, http:// 

jansebera@email.cz  

Příloha: Podrobnosti o akci včetně mapy  [doc - 1.6 MB]  

 

13.–14. 9. 

Využití lesní biomasy pro energetické a jiné účely 

Odborná vzdělávací akce pořádaná pod odbornou záštitou a s finančním přispěním 

Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství.  

Místo konání: Křtiny; zámek Křtiny, Školní lesní podnik „Masarykův les“ Křtiny 

(účelové zařízení poskytovatele, odborná exkurze v oblasti působení ŠLP Křtiny 

Pořádá: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, http:// 

Příloha: Závazná přihláška  [doc - 34 kB]  

 

14. 9. 

Přírodní stavitelství v Bílých Karpatech 

Kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo 

vás zajímají stěhovatelné domy a jurty. Budeme se věnovat výhodám a nevýhodám 

stavebních a izolačních materiálů, tvarů staveb. Povíme si, kde nakoupit jaký materiál 

a jak, kde a proč postavit slaměný domek, nízkoenergetický, pasivní nebo 

stěhovatelný dům.  

Místo konání: osada Štefanová je v Bílých Karpatech; Škola přírodního stavitelství v 

Bílých Karpatech, osada Štefanová je v Bílých Karpatech, přímo na hranicích SR-ČR, 

mezi Hodonínem (CZ) a Trenčínem (SK). Bližší informace posíláme přihlášeným, kteří 

poslali zálohu na účast. 

Pořádá: Ekovesnice o. s., http://www.ekovesnice.cz 

Petr Skořepa, ekovesnice@gmail.com, tel.: +4201944293223  

 

18. 9. 

Ekologické vytápění domácností 

Kotle na biomasu a vytápění peletami: nabídka technologií a cenové možnosti. Bude 

dost pelet?  

Místo konání: Praha; PVA EXPO PRAHA, konferenční sál 4 

Pořádá: Klastr Česká peleta, http://www.for-therm.cz/2012/cz/dopr.asp 

 

18.–22. 9. 

FOR WASTE  

Praha – PVA Letňany 7. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, 

průmyslové a komunální ekologie 

 

http://
mailto:jansebera@email.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/pozvanka-seminar-4-9-2012-a.doc
http://biom.cz/cz/akce/vyuziti-lesni-biomasy-pro-energeticke-a-jine-ucely
http://
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/zavazna-prihlaska.doc
http://biom.cz/cz/akce/prirodni-stavitelstvi-v-bilych-karpatech
http://www.ekovesnice.cz/
mailto:ekovesnice@gmail.com
http://biom.cz/cz/akce/ekologicke-vytapeni-domacnosti
http://www.for-therm.cz/2012/cz/dopr.asp
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14341-for-waste/
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19.–21.9. 

Biologicky rozložitelné odpady 

Efektivní způsoby sběrů BRKO v obcích  

Místo konání: Náměšť nad Oslavou 

Pořádá: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., 

http://www.zeraagency.eu 

schellova@zeraagency.eu  

Příloha: Podrobnosti o akci  [pdf - 140.7 kB]  

 

21. 9. 

Efektivní využití biomasy – kam směřujeme? 

Nová legislativa pro výrobu elektřiny a tepla z biomasy, nové normy a certifikace 

biomasy a biopaliv, rychle rostoucí dřeviny, situace na trhu s peletami a s peletovými 

kotli.  

Místo konání: Praha; PVA EXPO PRAHA, konferenční sál 4 

Pořádá: Klastr Česká peleta a CZ BIOM, http://www.for-therm.cz/2012/cz/dopr.asp 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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, 

http://biom.cz/cz/akce/biologicky-rozlozitelne-odpady-3
http://www.zeraagency.eu/
mailto:schellova@zeraagency.eu
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/upoutavka-konference_bro_zari2012.pdf
http://biom.cz/cz/akce/efektivni-vyuziti-biomasy-kam-smerujeme
http://www.for-therm.cz/2012/cz/dopr.asp
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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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. 


