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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

říjen 2012 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

Zveme Vás na zajímavou výstavu 
 
 
20. 9.–31. 12. 
Mezinárodní výstava ke stému výročí ÚZEI 
Století zemědělského ekonomického výzkumu a knihovny. 
Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. 
Více informací 
Pořadatel: ÚZEI 
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 
Další údaje: www.uzei.cz 

 

 

 

Zemědělské výstavy 
 
 
4.–7. 10. 
Zemědělec – podzim 2012 
Výstaviště – Lysá nad Labem 
Již 37. ročník prodejně – kontraktační výstavy ZEMĚDĚLEC 2012 se uskuteční 
v areálu výstaviště v Lysé nad Labem v termínu 4.–7. října 2012. Každoročně 
tuto zemědělsko-zahrádkářskou výstavu navštíví kolem třiceti tisíc lidí. Tento 
fakt svědčí o tom, že se jedná o jednu z nejoblíbenějších výstav. 
Více  

http://www.uzei.cz/
http://www.nzm.cz/vystavy/?id=302
http://www.agronavigator.cz/www.uzei.cz
http://www.vll.cz/veletrh-105
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4.–7. 10. 
Náš chov 2012 
Výstaviště – Lysá nad Labem 
17. ročník národní výstavy hospodářských zvířat a drobných zvířat, potřeb pro 
chovatele, krmení, technologií pro chov a veterinárních pomůcek. 
Více  
 

6. 10. 
Výstava Vysočiny 2012 
Jedna z největších výstav drobného a hospodářského zvířectva,Farmářskými 
trhy a bohatý program 
více informací 
 
 
 

Zahradnické výstavy 
 
1.–5. 10. 
Zahrádkářská výstava 
Tradiční výstava pořádaná územním sdružením ČZS Benešov v prostorách 
Domu dětí a mládeže v Benešově. 
Benešov, DDM 
Vystavujeme ovoce, zeleninu, květiny, léčivé rostliny, květinové vazby a 
sukulenty. 
V průběhu výstavy je zajištěna poradenská služba. Vstupné dobrovolné. 
3.–14. 10.Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 
Praha, Botanická zahrada UK 
Pořádá Sukulent Honc v Botanické zahradě PřF UK, Na Slupi, Velká podzimní 
výstava v Praze, přes 200 exponátů, kosmatce v plném květu, živé kameny, 
tygří tlamičky a další podzimní krásky sukulentní, široká nabídka rostlin i 
keramiky  
4.–6. 10. 
Plody podzimu 
Kladno 
Výstavu pořádá Územní sdružení ČZS v Domě zahrádkářů, Kleinerova 1477. 
Součástí výstavy je soutěž o "Nejkrásnější jablko Kladenska 2012".  
4.–6. 10. 
Výstava ovoce květin a zeleniny 
Písek – Dům zahrádkářů 
Pořádá ÚS Český zahrádkářský svaz Písek a probíhá ve všech prostorách 
Domu zahrádkářů, ul. Leoše Janáčka 41. Součástí výstavy je tradiční soutěž o 
Nejkrásnější jablko Písecka. 
5.–7. 10. 
Život na zahradě 2012 
Ostrava – Výstaviště Černá louka 
9. ročník podzimní výstavy pro zahrádkáře a včelaře. 
Za ČZS pořádají Územní sdružení ČZS v Moravskoslezském kraji. Na výstavě 
opět budou výpěstky zahrádkářů i nezahrádkářů v překrásném aranžmá. 
Podrobnější informace a program výstavy. 

http://www.vll.cz/veletrh-106
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4954&Lang=cs
http://www.sukulent.cz/
http://www.cerna-louka.cz/
http://www.zahradkari.cz/vystavy/soubor/zivot_na_zahrade.pdf
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5.–7. 10. 
Okresní zahrádkářská výstava 
Chrudim, areál Zemědělské školy 
ZO ČZS Chrudim vás zve na okresní zahrádkářskou výstavu k 55. výročí 
založení Svazu pořádanou společně se Střední školou zemědělskou Chrudim k 
jejímu 155. výročím založení. Výstava probíhá v prostorách Zemědělské školy. 
5.–7. 10.Světelská zahrádka 
Světlá nad Sázavou, Dělnický dům, Náměstí Trčků z Lípy 
ZO ČZS Světlá nad Sázavou pořádá ve spolupráci s Kyticí – Kulturní zařízení 
Města Světlá nad Sázavou, místními zahrádkáři, zahradníky, včelaři a firmou 
Plantica, s. r. o., 14. ročník výstavy. Výstava je zaměřena na rezistentní odrůdy 
ovoce, zeleninu, květiny, brambory včetně nových odrůd, kaktusy, bonsaje a 
další zahrádkářské zvláštnosti z regionu a blízkého okolí. Součástí výstavy je i 
drobný prodej přebytků zahrádkářů, prodej medu a výrobků včelařů, prodej 
kmínu a máku, dále prodej květin, cibulek tulipánů, narcisů atd. Součástí 
výstavy je také poradenství pro pěstování ovocných stromů, správná volba 
podnože,stanoviště, choroby ovocných stromů, prevence, postřiky. Otevírací 
doba: 5. a 6. 10. 2012 od 9 do 17 hodin a 7. 10. 2012 od 9 do 15 hodin. 
 
5.–7. 10. 
Specializovaná základní organizace ČZS "Orchidea"  
České Budějovice a její předseda Mgr. Bohumil Vondruš, zvou na výstavu. 
Vystavovány budou kvetoucí orchideje, zajímavé rostliny, živá terarijní zvířata, 
hmyz a další zajímavosti. Odborná poradna a prodej budou zajištěny. 
Vstupné: 20 Kč, děti 10 Kč. Pátek 5.10. od 12 do 17 hod. Sobota 6.10. od 9 do 17 
hod. Neděle 7.10. od 9 do 17 hod. 
5.–8. 10. 
Zahrada Pošumaví VI. 
Klatovy, KD Družba  
Tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin se v letošním roce koná k oslavám 
55. výročí založení Českého zahrádkářského svazu. Pořádá ÚS ČZS Klatovy ve 
spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy v kulturním domě 
DRUŽBA. 
 

6. 10. 
Výstava Vysočiny 2012 
Jedna z největších výstav drobného a hospodářského zvířectva, farmářské trhy 
a bohatý program. 
více informací 
6.–7. 10. 
Podzimní výstava 
Křenovice, Společenský sál, ulice Václavská 
ZO ČZS Křenovice pořádá 9. ročník Podzimní výstavy. Vystavují se výpěstky a 
výrobky místních občanů. Nejlepší výpěstek je odměněn ročním předplatným 
časopisu Zahrádkář. 
Výstava je prodejní. K prodeji jsou květiny, keramika, přírodní kosmetika a 
další dle nabídky prodejců. 
Otevřeno v sobotu: 9–17 hod., v neděli: 8–17 hod. Vstupné dobrovolné. 
6.–7. 10. 
Výstava ovoce a zeleniny 

http://www.szes.chrudim.cz/150vyroci/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4954&Lang=cs
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Starý Klíčov, kulturní dům 
Výstava bude otevřena v sobotu 6. 10. od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 
hodin. Kulturní dům se nachází uprostřed obce Starý Klíčov. Vystavovány 
budou výpěstky zahrádkářů, zejména ovoce a zelenina. 
6.–7.10. 
Okresní výstava ovoce a zeleniny 
Koclířov, Kulturní dům  
Pořádají Územní sdružení Svitavy a Základní organizace Koclířov v Kulturním 
domě v Koclířově od 9,oo do 17,oo hod. Výstava bude doplněna o expozici 
včelařů, bohatou květinovou výzdobu, keramiku a občerstvení. 
6.–7. 10. 
Oblastní výstava ovoce, zeleniny a květin 
Zborovice, ZŠ 
Výstavu pořádá ZO ČZS Zborovice v rámci 50. výročí založení ZO ve spolupráci 
s Územním sdružením ČZS Kroměříž v sobotu 6. a neděli 7. 10. 2012 v 
prostorách Základní školy Zborovice. Otevřeno  9–18 hod. 
Po celou dobu výstavy zahrádkářské a včelařské poradenství, prodej 
stromkových angreštů, ochutnávka a prodej medu aj. 
6.–7. 10. 
Okresní výstava ovoce a zeleniny 
Machová - Kulturní dům 
Pořádá ZO ČZS Machová ve spolupráci s Územní radou Zlín. K vidění bude 
kromě kolekcí odrůd jablek, hrušek, zeleniny také květiny, kolekce bylinek, 
sušené vazby a okrasné dřeviny. Otevřeno v sobotu 14–20 hod. a v neděli 9–18 
hod. 
Výstava je jako každý rok zpestřena o soutěž Nejlepší kolekce jablek roku 2012 
a soutěž O nejlepší jablko Machová 2012. Přítomni budou instruktoři Územní 
rady Zlín a členové ČZS Machová, kteří zájemcům ochotně poradí. 
6.–7. 10. 
Výstava ovoce a zeleniny 
Halenkovice 
ZO ČZS pořádá tradiční výstavu, která se koná v sále Obecního úřadu 
v Halenkovicích. Spolu s ovocem a zeleninou se návštěvníci můžou těšit i na 
další výpěstky našich členů a expozici včelařů. 
6.–7. 10. 
Výstava ovoce, zeleniny a květin 
Hvozdná 
Pořádá ČZS Hvozdná, Výstava bude otevřena v sobotu 13-18 hod. a v neděli 8-
17 hod. v sále Kroužku. O občerstvení bude náležitě postaráno (burčák). Je 
připravená tombola. Soutěž o jablko roku 2012. Po dobu výstavy bude 
p.Kasalová prodávat zahrádkářské potřeby a hrnkové květiny. V neděli bude 
možnost zakoupení včelích produktů od p. Okála. 
11.–14. 10. 
Flora Olomouc - podzimní etapa (Hortikomplex) 
Olomouc, výstaviště 
Výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků. Expozice ČZS, Ovoce, 
především jádroviny a peckoviny doplněné hrozny révy od územních sdružení 
ČZS. 

http://www.koclirov.cz/
http://flora-ol.cz/
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Podzimní zahradnické trhy 
Prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné 
zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb. 
13. 10. 
Podzimní zahrádkářská výstava 
Žlutava 
Košt slivovice a letních pálenek. Soutěž O Jablko roku a Zeleninu roku, 
vyhlášení výsledků třetího ročníku Rozkvetlá Žlutava, bohatý doprovodný 
program. Pořádá ZO ČZS od 13 hodin v Sokolovně. 
13. 10. 
Povídání o sukulentech 
Rakovník 
Střední, Základní a Mateřská škola speciální Fr. Diepolta 1576, Rakovník -
 sobota 13. 10. 2012 od 9.00. 
13.–14. 10. 
Oblastní výstava ovoce a zeleniny 
Moravská Třebová, v prostorách zámku 
Pořádá Základní organizace ČZS Moravská Třebová v prostorách místního 
zámku od 9 do 17 hod. Výstava bude doplněna bohatou květinovou výzdobou a 
výstavkou výkresů žáků místních škol. 
13.–14. 10. 
Podzimní výstava – Chotovinský podzimní trh 
Chotoviny u Tábora KD a přilehlé prostranství 
ZO ČZS Chotoviny ve spolupráci s obcí Chotoviny pořádá ve dnech 13.–14. 10. 
2012 podzimní výstavu s názvem Chotovinský podzimní trh spojený s podzimní 
výstavou. Ke zhlédnutí a k prodeji bude široký sortiment pokojových květin, 
chryzantém, suchých květů a suchých vazeb a dušičkového zboží. Dále zde 
budou ovocné keře a ovocné stromky, jehličnany, vřesovištní rostliny, 
kanadské borůvky, čarověníky, rododendrony, azalky, sadba hub, med a 
medovina, ovoce a zelenina na uskladnění, brambory, atd. 13.–14. 10. 
Výstava chryzantém, ovoce a zeleniny 
Žumberk u Nových Hradů 
Základní organizace ČZS Chryzantéma. František Pesinger a členové Základní 
organizace ČZS Chryzantéma zvou na výstavu. K vidění budou: kvetoucí 
chryzantémy, suchá vazba květin, ovoce, zelenina. Na výstavě bude zajištěna 
poradenská činnost. 
Umístění výstavy je v atraktivním prostředí středověké tvrze Žumberk s 
krásným výhledem na Novohradské hory. Otevřeno od 9 do 16 hod. 
18.–21. 10. 
Hobby podzim 
České Budějovice – výstaviště 
14. ročník výstavy pro kutily. Dům a zahrada, chovatelství, kutilství a ruční 
práce, sběratelství, interiéry, elektrospotřebiče, sportovní vyžití, sportovní 
vybavení, služby a potřeby pro seniory, oblečení a doplňky. 
18.–21. 10. 
14. ročník Regionální výstavy ovoce a zeleniny 
Stráž nad Nisou 
Pořádá ČZS ÚS Liberec ve spolupráci s Territorialverband Zittau der 
Kleingärtner e.V. a základní organizací ČZS Stráž nad Nisou v Obecním domě 
ve Stráži nad Nisou. K vidění budou opět výpěstky našich zahrádkářů 

http://www.vcb.cz/


Stránka 6 z 21 
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI 

sdružených v jednom z největších zájmových svazů v České republice. 
Veřejnost se může ve Stráži nad Nisou lépe seznámit se zájmovou činností, 
která má nemalý vliv na životní prostředí. 
 
18.–28. 10. 
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 
Brno Bystrc 
Výstavu pořádá Sukulent Honc v Brně-Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek, 
Bystrcká 40 (vedle OBI, velké parkoviště u zahradnictví, šalinkami č. 1, 3 a 11 
do zastávky Kamenolom). Velká podzimní výstava, těšit se můžete zejména na 
rozkvetlé živé kameny a další kosmatcovité sukulenty, bude i něco nových 
exponátů. Již nyní můžete koupiti originální vánoční dárečky – miky osázené 
sukulenty.  
19.–21. 10. 
Podzimní výstava 
Telč 
Výstava ovoce, zeleniny a květin. Pořádá ZO ČZS v Domě zahrádkářů, otevřeno 
Pá 14-17 hod. ostatní dny 8-17 hod. 
19.–21. 10. 
Výstava hobby, sběratelství 
Pelhřimov, Dům zahrádkářů 
Výstava – hobby, sběratelství, suché a smuteční vazby. Dům zahrádkářů Na 
Obci – 8–17 hod. 
19.–21. 10. 
Tradiční výstava chryzantém 
Ivančice, Besední dům 
Klub CHRYZANTÉMA JIŽNÍ MORAVA pořádá výstavu chryzantém v Besední 
Domě,  
otevřeno: pátek a sobota od 9 do 18 hod., v neděli od 9 do 17 hod. odborná 
poradna zajištěna. 
19.–22. 10. 
Oblastní zahrádkářská výstava 
Třebíč, Dům zahrádkářů, Švabinského 4 724 
25. Výstava ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají, léčivých rostlin. Prodej 
uznané sadby brambor, semen, hnojiv, pesticidů, hrnkových květin, ovocných 
a léčivých čajů, včelí med a včelí produkty. 
Výstavu pořádá územní sdružení ČZS Třebíč spolu s ZO Českého svazu 
včelařů Třebíč. 
Otevřeno pátek 13–17 hod., sobota a neděle 9–17 hod. a v pondělí 8-13 hod. 
20.–21. 10. 
Výstava ovoce, zeleniny, medu a brambor  
Přibyslav 
Pořádá ZO v prostorách sklepení pod radnicí na náměstí. Společně vystavují 
včelaři, další zájmové organizace, děti a pěstitelé brambor na Přibyslavsku. 
V sobotu dopoledne prodej před radnicí, ochutnávka brambor, vyhodnocení 
soutěží „Nejkrásnější jablko“ a výtvarné soutěže dětí, prodej medu atd. 
20.–22. 10. 
ZAHRADA VYSOČINY 
Žirovnice 

http://www.sukulent.cz/
http://www.chryzantemamorava.webgarden.cz/
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Tradiční podzimní zahrádkářská výstava. Široký sortiment ovoce, zeleniny a 
podzimních květin především chryzantém. Pořádá 1. ZO ČZS Žirovnice, 
poradenská služba, prodej dalšího zahrádkářského zboží. Otevřeno 9–17 hodin.  
20.–22.10. 
IV. regionální výstava ovoce a okrasných rostlin 
Boskovice, výstavní hala – Arboretum Šmelcovna, Dva dvory  
Čtvrtý ročník pořádá Arboretum Šmelcovna Boskovice a ZO ČZS Boskovice za 
podpory Místní akční skupiny Boskovicko PLUS ve výstavní hale Arboreta 
Šmelcovna na Dvou dvorech. 
Výstavy se zúčastní svými výpěstky společně se členy ČZS jednotlivých 
mikroregionů MAS Boskovicko PLUS a Arboreta Šmelcovna, ÚK ZÚZ 0150 
zkušební stanice Lysice, ZEAS s. s. Lysice, Agrospol, a. d. Knínice.20. 10.–2. 
11. 
Úroda z polí, zahrad a sadů – Valašský Hortikomplex 
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 
V Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Janíkově stodole 
VMP se uskuteční tradiční výstava odrůd ovoce, zeleniny a vybraných 
zemědělských plodin včetně krajových odrůd ovoce. Výstava je pořádána 
současně i jako "Okresní výstava ovoce a zeleniny ČZS" okresu Vsetín. 
Výstavy se účastní také řada pěstitelů a šlechtitelů z celé Moravy. 
Otevírací doba VMP je 10:00 až 16:00 hod, pondělí je zavírací den. 
Součástí výstavy je také přednáška pěstitelské firmy z Velhartic na 
téma „Brambory“ v sobotu dne 27.10 2012 v 10:30 až 13:00 hod v Sušáku VMP. 
25.–28. 10. 
Svátek jablka 
Pěnčín u Turnova 
Regionální výstava pořádaná v kulturním domě od 9 do 18 hodin. 
26.–27. 10. 
XII. česká a XXIV. hlinecká výstava chryzantém 
Hlinsko 
Výstavu pořádá Klub chryzantéma Hlinsko v novém multifunkčním centru (u 
výpadovky směr Polička-Svitavy).  
Vystavují se výpěstky členů klubu a ukázky holandských květů včetně jejich 
prodeje.  
Na výstavě tradičně uvidíte obrázky malíře Vysočiny p. Pavla Chmelíka, ukázky 
tvorby dětí z místních škol a výrobky z proutí od členek spolku. 
Součástí výstavy bude vystaveno sklo ze Sklárny ŠKRDLOVICE. 
26.–28. 10. 
Výstava ovoce, zeleniny 
Třebihošť – motorest u ZO ČZS pořádá výstavu ovoce, zeleniny, květin ručních 
prací a obrazů v motorestu U Lípy. Otevřeno Pá 12–18, So 9–18, Ne 9–17 hod. 
Výstava bude doplněna o drobný prodej.  
27.–29. 10. 
Barvy podzimu (chryzantémy, ovoce, zelenina) 
Šlapanice u Brna, v prostorách orlovny 
ZO ČZS pořádá ve dnech 27. 10. 2012 až 29. 10.2012 již tradiční výstavu 
výpěstků z našich zahrad Barvy podzimu. Na výstavě můžete vzhlédnout velké 
množství chryzantém různých druhů. 
Výstava bude otevřena v sobotu a neděli od 8–18 hod., v pondělí od 8–12 h. 
Pondělní výstava je určena zejména pro školy a školky.  

http://www.vmp.cz/
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Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 
 
 
Archetyp – farmářské trhy 
http://www.farmarsketrziste.cz/ 
 

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/ 
 
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.  
 

http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
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
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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  
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.  
 
6. 10. 
Cibulový jarmark 
Hořovice  
JARMARK začíná v časných ranních hodinách v centru města i všech 
přilehlých ulicích. Budou zde tisíce cibulových copů a tuny konzumní cibule k 
uskladnění. Uvidíte výstavy: Ovoce, zelenina, včelařství, citrusy, kompenzační 
pomůcky, houbaři.  
Bohaté a pestré občerstvení. Stovky prodejních stánků • Lunaparky • Řemesla.  
Městem vás provedou Mažoretky. 
K poslechu hrají: 
Country kapela Horká jehla  
Dixieland Zdice  
Hořovická muzika B. Vojíře  
KLADENŠTÍ HELIGONKÁŘI 
 
6. 10. 
Druhý ročník Babího léta na Jiřáku 
KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 
Již druhý ročník úspěšného festivalu autorského originálního českého textilu, 
šperku a keramiky na farmářském tržišti Jiřák v Praze 3. Hlavní snahou 
organizátorů je poskytnout prostor českým designérům a talentovaným 
tvůrcům. 
Program: 

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=13
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
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Alasdair Bauch, Aqua jazz, Vojta Lavička – Gipsy Band, Čajový showstan, 
zdravé občerstvení a dobré pití, Workshop atelieru Smaltum, módní přehlídka, 
dětská dílna, na závěr fireshow. 
www.farmarsketrziste.cz a www.facebook.com/ftpraha 
Farmářské tržiště Praha: 
Náplavka – čtvrtek 9:00 – 18:00, sobota 8:00 – 14:00 
Jiřák – středa 8:00 – 18:00, sobota 8:00 – 14:00 
Více informací najdete na www.farmarsketrziste.cz  a 
www.facebook.com/ftpraha  
Jiří Sedláček, Archetyp, media@farmarsketrziste.cz 
 
12. 10. 
Podzimní den českého medu 2012 
KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 
12. října 2012 10:00–21:00 
Med patří neodmyslitelně jako lék, ale i balzám na nervy do českých 
domácností. Navíc značka Český med označuje potravinu prémiové kvality a 
pochází výhradně z luk a hájů České republiky. Pryč s označením „směs ze 
zemí ES a mimo ES“. 
Na oslavách Podzimního dne českého medu nebudou chybět ani medové 
laskominy, jako jsou zákusky, pečivo, medovina, medové pivo, modlitbičky, 
kosmetika, propolisové mastičky, prostě vše, co ke včelám a medu patří. 
Pro zvídavé dovezeme skleněný úl, aby se děti mohly podívat, jak to v těch 
„dřevěných budkách“ funguje. Bude opět připraveno i Divadlo 2 buchet 
s představením pro nejmenší. 
Nebude samozřejmě chybět ani muzika: 
Motovidlo 
Basskid Jazzband 
Vojta Lavička 
Aqua Jazz 
Akce se koná za pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla a ve 
spolupráci s Českým svazem včelařů. 
Více informací a upřesněný program najdete na www.farmarsketrziste.cz a na 
www.facebook.com/ftpraha  
 
 
 

Zemědělství a zahradnictví 
 Semináře, konference a školení 
 
 

3. 10. 
Ochrana zvířat a welfare 2012 
http://www.vfu.cz/welfare/ Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno, Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární 
správa ČR pořádají 19. odbornou konferenci s mezinárodní účastí: 
http://www.vfu.cz/welfare/  
více informací 
 

http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.facebook.com/ftpraha
mailto:media@farmarsketrziste.cz
http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.facebook.com/ftpraha
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4626&Lang=cs
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6. 10. 
XII. seminář exoti, volně žijící zvířata a zoo zvířata 
Místo: Seminární hotel Akademie, a Zoo Olomouc Garant: Prof. MVDr. Z. 
Knotek, CSc. Pořádá: CAZWV – Česká asociace veterinářů zoo zvířat a volně 
žijících zvířat. Kontakt: odborný program: knotekz@vfu.cz přihlášky: 
stehlikovam@vfu.cz místo konání a ubytování: chrastina@post.cz  
více informací 
 
9. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 
 
10. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvar na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 
 
13. 10. 
Floristický seminář 
více informací 
 
13. 10. 
Druhé setkání Fóra ochrany přírody 
Cílem druhého setkání bude především zahájení detailní diskuse v pracovních 
skupinách k tématům, která byla vybrána na jarním setkání coby klíčová: 1. 
Analýza dopadu sektorových zákonů na biodiverzitu (především zákony o 
myslivosti, o vodách nebo o lesích) 2.  
Místo konání | Praha-Suchdol, areál České zemědělské univerzity.  
Pořádá | Fórum ochrany přírody, Jan Dušek. 
e-mail: forumochranyprirody@email.cz   
 
17. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 
 
17.–18. 10. 
17.-18.10. VFU pořádá konferenci o bezpečnosti a kvalitě potravin 
O hygieně a technologii potravin přijedou do Brna diskutovat čeští a zahraniční 
veterinární hygienici ve dnech 17.–18. 10. na Veterinární a farmaceutickou 
univerzitu, která pořádá 42. ročník konference Lenfeldovy a Höklovy dny. 
 
18. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4935&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5050&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5035&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5024&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/druhe-setkani-fora-ochrany-prirody
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/druhe-setkani-fora-ochrany-prirody
mailto:forumochranyprirody@email.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5037&Lang=cs
http://www.agris.cz/clanek/176864
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více informací 
 
18.–20. 10. 
Konference Říční krajina 2012 
8. ročník konference Říční krajina, který už druhým rokem pořádá Koalice pro 
řeky. Rádi bychom se tak, jako i v minulých letech, zaměřili na hodnoty: využití 
a problémy říční krajiny z multidisciplinárního hlediska.  
Místo konání Praha 2, Přírodovědecká fakulta UK, budova děkanátu, Albertov 6. 
Pořádá | Koalice pro řeky a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 
http://www.koaliceproreky.cz, http://www.natur.cuni.cz/ Vlastimil Karlík  
e-mail: info@koaliceproreky.cz   
Související odkazy: http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/  
 
19. 10. 
Konference Školní biozahrada 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Školní biozahrada, která se koná 19. 
října 2012 mezi 9.–13. hodinou v Praze ve středisku ekologické výchovy 
Toulcův dvůr (www.toulcuvdvur.cz).  
Podrobnosti a program naleznete v pozvánce.  
Uvítáme, pokud se na akci přihlásíte elektronicky zde: 
www.toulcuvdvur.cz/details/3105499-skolni-biozahrada-praha.   
 
24. 10. 
Seminář jalovice 2013 
více informací 
 
24. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 
 
25. 10. 
Seminář jalovice 2013 
více informací 
 
25. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 
 
26. 10. 
Seminář jalovice 2013 
více informací 
 
31. 10. 
"Konopí seté v České republice" 
více informací 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5054&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konference-ricni-krajina-2012
mailto:info@koaliceproreky.cz
http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/
http://www.toulcuvdvur.cz/_
http://www.pro-bio.cz/cms/ms_files/74HXEENO1867.pdf
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3105499-skolni-biozahrada-praha_
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4988&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5055&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4989&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5056&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4990&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5059&Lang=cs
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Předváděcí, firemní a polní dny 

 
 
2. 10. 
Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno  
Místo konání: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 4. patro 
Organizátor: EkoCentrum Brno 
Kontakt: Gabriela Zavadilová 
Kategorie: Den otevřených dveří, exkurze 
Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno 
 
3. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 
4. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 
5. 10. 
Život na zahradě 
více informací 
 
6. 10. 
Ovocnářský den 
Horní Bělá, KD 
ZO ČZS Horní Bělá pořádá v sobotu 6. 10. 2012 od 9,00 hod. v sále Kulturního 
domu v Horní Bělé již tradiční Ovocnářský den.  
Ing. Jan Kratochvíl vás seznámí s pěstováním révy vinné v podmínkách 
Západních Čech. Můžete se též těšit na ochutnávku odrůd révy vinné, které 
obstály v letošních jarních mrazivých dnech. 
Ovocnářský den doprovodí výstavka doporučovaných a perspektivních odrůd 
jabloní, hrušní i osvědčených odrůd révy vinné. 
 
6. 10. 
Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor, 6. 10. 2012  
 
6. 10. 
Den medu  
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, spolu s obcí Chanovice a Základní 
organizací Českého svazu včelařů v Chanovicích si vás dovolují pozvat na Den 
medu, který se uskuteční 6. 10. od 10 do 18 hodin v areálu Expozice lidové 
architektury (skanzenu) v Chanovicích. 
MAS Pošumaví, z. s. p. o. 
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šašek, CSc. 
Pořadatel: MAS Pošumaví, z. s. p. o. 
Místo: Klatovy 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/uplne-otevrene-dvere-v-ekocentru-brno.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4961&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4962&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=5013&Lang=cs
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/den-zemedelcu-potravinaru-a-venkova-okresu-tabor-a2419192/?calendar=
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E-mail: sasek@masposumavi.cz 
Telefon: 774 411 096 
Další údaje: www.posumavi.jz.cz 
 
6. 10. 
Druhý ročník Babího léta na Jiřáku 
KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 
Již druhý ročník úspěšného festivalu autorského originálního českého textilu, 
šperku a keramiky na farmářském tržišti Jiřák v Praze 3. Hlavní snahou 
organizátorů je poskytnout prostor českým designérům a talentovaným 
tvůrcům. 
Program: 
Alasdair Bauch, Aqua jazz, Vojta Lavička – Gipsy Band, Čajový showstan, 
zdravé občerstvení a dobré pití, Workshop atelieru Smaltum, módní přehlídka, 
dětská dílna, na závěr fireshow. 
www.farmarsketrziste.cz a www.facebook.com/ftpraha 
Farmářské tržiště Praha: 
Náplavka – čtvrtek 9:00 – 18:00, sobota 8:00 – 14:00 
Jiřák – středa 8:00 – 18:00, sobota 8:00 – 14:00 
Více informací najdete na www.farmarsketrziste.cz a 
www.facebook.com/ftpraha  
Jiří Sedláček, Archetyp, media@farmarsketrziste.cz 
 
10. 10. 
Přehlídka strojů na sklizeň kukuřice, přehlídka odrůd kukuřice a slunečnice 
více informací 
 
10. 10. 
Veřejné sklizně pokusů a kukuřicí na zrno 
více informací 
 
10. 10. 
Kopidlenský kvítek 
více informací 
 
10. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 
11. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 
11. 10. 
20 let společnosti Garnea a. s. 
Společnost Garnea, a. s., výhradní dovozce zemědělské techniky DEUTZ-FAHR 
do České republiky slaví v letošním roce 20 let od založení společnosti v roce 
1992. Přijeďte s námi oslavit 20 let úspěšného působení na českém trhu. 
více informací 
 

mailto:sasek@masposumavi.cz
http://www.infovenkov.cz/www.posumavi.jz.cz
http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.facebook.com/ftpraha
mailto:media@farmarsketrziste.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4127&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4996&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5023&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4963&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4964&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4727&Lang=cs
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12. 10. 
Podzimní den českého medu 2012 
KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 
12. října 2012 10:00 – 21:00 
Med patří neodmyslitelně jako lék, ale i balzám na nervy do českých 
domácností. Navíc značka Český med označuje potravinu prémiové kvality a 
pochází výhradně z luk a hájů České republiky. Pryč s označením „směs ze 
zemí ES a mimo ES“. 
Na oslavách Podzimního dne českého medu nebudou chybět ani medové 
laskominy, jako jsou zákusky, pečivo, medovina, medové pivo, modlitbičky, 
kosmetika, propolisové mastičky, prostě vše, co ke včelám a medu patří. 
Pro zvídavé dovezeme skleněný úl, aby se děti mohly podívat, jak to v těch 
„dřevěných budkách“ funguje. Bude opět připraveno i Divadlo 2 buchet 
s představením pro nejmenší. 
Nebude samozřejmě chybět ani muzika: 
Motovidlo 
Basskid Jazzband 
Vojta Lavička 
Aqua Jazz 
Akce se koná za pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla a ve 
spolupráci s Českým svazem včelařů. 
Více informací a upřesněný program najdete na www.farmarsketrziste.cz a na 
www.facebook.com/ftpraha  
 
12. 10. 
Veřejné sklizně pokusů a kukuřicí na zrno 
více informací 
 
13. 10. 
Úvod do floristiky I. 
Floristický kurz pro začátečníky, zpracování aranžmá na stůl a kytic 
více informací 
 
16. 10. 
Setkání chovatelů prasat 
spojené s nabídkou plemenných kanců 
v hotelu Bouchalka Újezd u Cerhovic 
Prezence od 8.30 hodin. 
Kontakt: CHOVSERVIS a.s., Ing. Kolár, tel.: 603 265 050 
www.chovservis.cz 
 
16. 10. 
Veřejné sklizně pokusů a kukuřicí na zrno 
více informací 
 
16. 10. 
"Sušárny a posklizňová úprava zrnin" 
Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční semináře na téma Sušárny a 
posklizňová úprava zrnin. 
více informací 

http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.facebook.com/ftpraha
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4997&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4897&Lang=cs
http://www.chovservis.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4998&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5052&Lang=cs
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17. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 

18. 10. 
Veřejné sklizně pokusů a kukuřicí na zrno 
více informací 
 

18. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
19. 10. 
Školní biozahrada 
více informací 
 

20. 10. 
Floristický kurz pro začátečníky, 
Akreditováno MŠMT, certifikát o absolvování 
více informací 
 
23. 10. 
Setkání chovatelů prasat 
spojené s nabídkou plemenných kanců 
v Kulturním domě  „Dvorana“ Smirice nad Labem 
Kontakt: CHOVSERVIS a.s., Ing. Kolár, tel.: 603 265 050 
Prezence od 8.30 hodin. 
www.chovservis.cz 
 
24. 10. 
X. sklizeň kukuřice na zrno 
více informací 
 
24. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 

25. 10. 
22. bramborářské dny  
více informací 
 
25. 10. 
Předváděcí akce na posklizňové lince Želiv 
Kanadská sila Westeel, čistička a sušárna Buhler v podání firmy Agroing 
více informací 
 
25. 10. 
Vzorové posklizňové linky a sila aneb "Co je zase v oboru nového" 
více informací 
 

30. 10. 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4965&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4999&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4966&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5042&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2012&aid=4899&Lang=cs
http://www.chovservis.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4212&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4967&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=3970&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5058&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4968&Lang=cs
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Den kukuřice – veřejná sklizeň kukuřice DEKALB 
více informací 
 
31. 10. 
III. polní den francouzské kukuřice 
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 
 
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. 
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 
 
11. 10. 
"PŘECHOD K NEPASEČNÉMU HOSPODAŘENÍ V LESÍCH HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY"  
Akce pobočky ČLS. 
 
12. 10. 
100 let chovu kamzíka v Jeseníkách  
Akce pobočky ČLS.  
 
13. 10. 
Oslavy lesa na Floře 
Místo konání: Olomouc, Výstaviště Flora Olomouc 
Kontakt: komarkova.oi13@lesycr.cz  
 
16. 10. 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4222&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4213&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.nzm.cz/
mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=23&Itemid=102
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=23&Itemid=102
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=22:100-let-chovu-kamzika-horskeho-v-jesenikach&Itemid=102
http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/lesni_pedagogika/oslavy-lesa-na-fl-e-2012-let-k.pdf
http://www.kr-olomoucky.cz/
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Rekreační využívání lesů a rybníků města Plzně. Arboretum Sofronka 
Introdukce a výsledky provenienčních výzkumů borovic – odborný seminář s 
venkovními pochůzkami. Pořádá: SVOL a Správa veřejného statku města Plzně 
 
18. 10. 
Hospodářský les jako součást kulturní krajiny  
Odborný seminář s venkovní pochůzkou. Pořádá: SVOL, RS SVOL 
Jihomoravského kraje, Město Kunštát 
 
18. 10. 
Sněm lesníků "Způsob sběru a využívání ekonomických dat v LH" 
více informací 
 
20. 10. 
Rentabilita a výnosnost Japonského topolu 
 
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  
 
Celý rok 2012 
programy lesní pedagogiky 
Místo konání: Ostrava 
Kontakt: edelsbergerova@ostravskelesy.cz  
 
Celý rok 2012 
Stezka korunami stromů Lipno 
Místo konání: Lipno nad Vltavou 
Doporučeno pro: veřejnost 
Kontakt: www.stezkakorunamistromu.cz  
 
 
 

Potravinářství 
 
 

4.–7. 10. 
FOR GASTRO&HOTEL 
PVA Letňany Praha, Praha 
Kontaktní osoba: Ing. Daniela Boučková 
E-mail:  forinterior@abf.cz 
Web:  www.for-gastro.cz 
Nomenklatura: Interiérový a exteriérový nábytek, interiérové a exteriérové 
vybavení, technologie, technické vybavení a doplňky, provozní vybavení, 
restaurace, kavárny, catering, zajištění rautů, prodejní stánky, ostatní služby v 
gastronomii, odborné poradenství, software pro projektování a vizualizaci 

http://www.svol.cz/data/seminare-2012/Sofronka_16-10-12.pdf
http://www.svol.cz/data/seminare-2012/Kunstat-18-10-12.pdf
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5060&Lang=cs
http://biom.cz/cz/akce/rentabilita-a-vynosnost-japonskeho-topolu-2
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.ostravskelesy.cz/lesni-skola-programy.html
mailto:edelsbergerova@ostravskelesy.cz
http://www.stezkakorunamistromu.cz/
mailto:forinterior@abf.cz
http://www.for-gastro.cz/
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interiérů, odborná literatura, časopisy, internetové servery, školy, učiliště, 
asociace, svazy, státní instituce, cechy. 
 

11. 10. 
Podzimní Flora Olomouc s gastronomickou Olimou  
Vůně a chutě podzimu na Olomouckém výstavišti. 
více informací 
 
 
 

         BIO - potraviny 
 
 
10. 10. 
Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu 
Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava 
Organizátor: Potravinářská komora ČR 
Kontakt: JUDr. Zdenka Ehlová, 296 411 193, ehlova@foodnet.cz 
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) 
Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu 
 
17. 10. 
Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu 
Pozvánka na semináře věnované produkci biopotravin >> 
 
 
 

         Vinařství 
 
 

6. 10. 
Valtické vinobraní 
Valtické vinobraní je významnou kulturní událostí Města Valtice a Střední 
odborné školy vinařské a Středního odborného zahradnického učiliště, do níž 
se NZM každoročně zapojuje. Pro návštěvníky muzea je připravena nejen 
prohlídka aktuálních výstav a expozic s vinařskou tematikou a s odborným 
výkladem, ale také výstavu hroznů nejrůznějších odrůd révy vinné spojená s 
jejich ochutnávkou.  
více 
 
 
 

Životní prostředí a ekologie 
 
 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4958&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biopotraviny-jejich-vyroba-a-moznosti-4.html
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Pozv%C3%A1nka+na+semin%C3%A1%C5%99e+v%C4%9Bnovan%C3%A9+produkci+biopotravin&id=33608
http://www.nzm.cz/akce/?id=311
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12. 10. 
Rostlinný olej se vyplatí – hospodařte úspěšně s palivy z rostlinného oleje v 
zemědělství 
 
 
12. 10. 
Konference o biopalivech 
Konference o biopalivech v Drážďanech. Pro české účastníky bez poplatku, 
navíc s odvozem z Ústí nad Labem zdarma. Již po jedenácté uspořádalo 
kontaktní centrum Rostlinný olej německé organizace Zelená liga společně se 
Zemským úřadem pro zemědělství, životní prostředí a geologie Sasko 
odbornou konferenci. 
Místo konání | Drážďany. Dresden-Pillnitz. 
Pořádá | Zelený kruh, http://www.zelenykruh.cz Jan Skalík  
e-mail: jan.skalik@zelenykruh.cz tel.: 607 185 686 
Související odkazy: http://www.rostlinnyolej-palivo.cz/  
 
16. 10.  
Seminář Nová legislativa ochrany ovzduší 
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
18. 10. 
Seminář Odpadové hospodářství v praxi  
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 

19. 10. 
Školní biozahrada Praha 
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Stáje 1, Kubatova 1/32, Praha 10 
Organizátor: PRO-BIO LIGA 
Kontakt: Jan Valeška, 774 683 833, info@biospotrebitel.cz 
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) 
Školní biozahrada Praha 
 
 
 
 
 

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, 

http://biom.cz/cz/akce/rostlinny-olej-se-vyplati-hospodarte-uspesne-s-palivy-z-rostlinneho-oleje-v-zemedelstvi
http://biom.cz/cz/akce/rostlinny-olej-se-vyplati-hospodarte-uspesne-s-palivy-z-rostlinneho-oleje-v-zemedelstvi
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konference-o-biopalivech
http://www.zelenykruh.cz/
mailto:jan.skalik@zelenykruh.cz
http://www.rostlinnyolej-palivo.cz/
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov212.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov212pr.doc
http://www.dtpce.cz/pdfs/od212.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/od212pr.doc
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/skolni-biozahrada-praha.html
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/


Stránka 21 z 21 
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI 

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. 


