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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

únor 2013 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Zahradnická výstava 
 
21.–24. 2. 
Výstava orchidejí 
Praha 6-Střešovice 
Zahradnické centrum Chládek pořádá třetí ročník prodejní výstavy orchidejí. 
Součástí výstavy bude poradenství v péči o orchideje denně 10–18 hod. Můžete 
si také nechat přesadit nebo naaranžovat orchidej. VSTUP VOLNÝ. 
 
 
 

Zajímavá výstava 
 
15.–17. 2. 
Regiony České republiky 2013 
12. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České 
republiky 
Výstaviště Lysá nad Labem 
http://www.vll.cz/ 
 

 

 

 

http://www.uzei.cz/
http://vystava-orchideji.zahradnictvi-chladek.cz/
http://www.vll.cz/
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Plesy 
 

1.2. 
12. AGRÁRNÍ PLES  
Agrární komora ČR si Vás dovoluje pozvat na 12. AGRÁRNÍ PLES 
konaný pod záštitou ministra zemědělství ČR 
v pátek 1. února 2013, tradičně v Paláci Žofín v Praze 
Slovanský ostrov 226, Praha 1. 
Bohatá tombola! 
Slosovatelné kupóny vstupenek! 
Cena vstupenek: Velký sál 800 Kč, Malý sál 600 Kč 
Všechna místa k sezení. Přístup do všech sálů. 
Vstupenky objednávejte přes okresní či regionální agrární 
komory a členská společenstva. 
Pořadatel: Agrární komora ČR 
Místo: Paláci Žofín v Praze, Slovanský ostrov 226, Praha 1 
E-mail: kloboukova@akcr.cz 
Telefon: 585 228 530 
Fax: 585 222 517 
Další údaje: http://www.apic-ak.cz/12-agrarni-ples.php 
 
2. 2. 
71. reprezentační zahradnický ples  
se bude konat dne 2. února 2013 v nádherně vyzdobeném paláci Žofín od 20.00 
hodin. 
V rámci večerního programu vystoupí Orchestr Václava Hybše, Marcela 
Holanová, Těžkej Pokondr, TŠ ASTRA Praha, Cimbálová muzika Vonička, 
Hudební soubor Bingo Band, Petr Vondráček & Lokomotiva a další. Večerem 
provází Klára Doležalová. 
Kontaktní osoba: Vladěna Vomáčková 
Místo: Palác Žofín, Praha 
E-mail: obchod@zofin.cz 
Telefon : 224 932 947 
Další údaje: http://www.zofin.cz/cs/program/71-reprezentacni-zahradnicky-ples/ 
 
2. 2. 
48. tradiční zahrádkářský ples 
Křinec 

 
 
ZO ČZS Křinec Vás srdečně zve na oblíbený 48. tradiční zahrádkářský ples. 
Hraje kapela DOMINO, bohatá tombola.  
http://www.zahradkari.cz/us/nymburk/vystavy.php?str=1 
 
 

mailto:kloboukova@akcr.cz
http://www.apic-ak.cz/12-agrarni-ples.php
mailto:obchod@zofin.cz
http://www.zofin.cz/cs/program/71-reprezentacni-zahradnicky-ples/
http://www.zahradkari.cz/us/nymburk/vystavy.php?str=1
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8. 2. 
Velký myslivecký ples, 
který pořádá 8. 2. 2013 v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru, Praha 2, 
MYSLIVOST, s. r. o., HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., a REMBRANDT, s. r. 
o. ve spolupráci s Klubem Přátel ČMMJ, Klubem trubačů ČMMJ a Klubem 
autorů při ČMMJ. 
Můžete se těšit na myslivecký průvod s trubači, sokolníky a loveckými psy, 
bohatou mysliveckou a zvěřinovou tombolu, ukázku mysliveckých zvyků a 
tradic. 
Pořadatel: Myslivost, s. r. o. 
Místo: Národní dům na Vinohradech, Praha 2 
Telefon: 257 712 287 
 

 

 

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

Sezona farmářského tržiště Jiřák (na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3) 
začala 26. ledna.  
 

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) 
 
Farmářský trh na Kubáni 
Kubánském náměstí, Praha 10 
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod. 
 
Farmářský trh na Náplavce 
Náplavka (pražská náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2) začíná od 16. února. 
 
Farmářský trh na Pankráci 
Praha 4-Pankrác, každou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hod.  
 
Farmářský trh na Andělu 

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.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
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Pěší zóna Anděl. Praha 5-Smíchov, pá: 8:00–18:00 hod.  
 
Farmářský trh na Kulaťáku 
Vítězné náměstí. Praha 6, jednou za 14 dní v sobotu od 8 do 14 hod.  
 
Farmářský trh Suchdol 
Brandejsovo náměstí  
Praha 6-Suchdol, čt: 12:00–18:00 hod.  
 
Farmářské tržiště Holešovice 
Holešovická tržnice (Hala 22), Praha 8-Holešovice 
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, každou sobotu od 8 hodin. 
 
Počernický farmářský trh 
Stará Obec, Praha 9-Dolní Počernice, 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, 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 
 
2. 2. 
Mák v roce 2013 
více informací 
 
5. 2. 
Nové poznatky a přípravy v ochraně rostlin společnosti DuPont pro rok 2013 
více informací 
 
5. 2. 
Konference Bayer ExpertForum 
více informací 
 
6. 2. 
Konference Bayer ExpertForum 
více informací 
 
7. 2. 

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
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://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5186&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5369&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5222&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5223&Lang=cs
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Pesticidní ochrana zemědělských plodin a osiva polních plodin 
Seminář MJM Litovel, a.s. 
více informací 
 
7. 2. 
BASF konference – Jihlava 
více informací 
 
7. 2. 
Konference Bayer ExpertForum 
více informací 
 
7. 2. 
OSIVO a SADBA XI. 
tradiční odborný a vědecký seminář pro všechny zájemce o problematiku osiv 
a sadby 
více informací 
 
8. 2. 
Hnojení plodin s MJM Litovel = efektivní cesta k vysokým výnosům! 
Seminář 
více informací 
 
11. 2. 
Energen společnosti EGT systém, spol. s r.o. 
Seminář 
více informací 
 
12. 2. 
Tradiční seminář NU.Agrar.cz 
více informací 
 
12. 2. 
Energen společnosti EGT systém, spol. s r.o. 
Seminář  
více informací 
 
13. 2. 
Energen společnosti EGT systém, spol. s r.o. 
Seminář  
více informací 
 
13.–14. 2. 
Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční mezinárodní konferenci pořádanou ve 
spolupráci VÚRV, v. v. i., a ČZU v Praze, jejímž cílem je prezentace nejnovějších 
výsledků teoretického a aplikovaného výzkumu v oblasti stresové fyziologie 
rostlin včetně aplikace získaných výsledků ve šlechtění, pěstování a ochrany 
rostlin. Nosným tématem konference bude problematika zvyšující se variability 
počasí na fyziologické procesy a produkci rostlin. Konference je určena 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5371&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5206&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5224&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5073&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5372&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5351&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5392&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5352&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5353&Lang=cs
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vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i 
široké zemědělské veřejnosti. Z příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s 
úplnou strukturou vědeckého článku. Sborník bude uplatnitelný v RIV. 
Kontaktní osoba: Ing. František Hnilička, Ph.D.  
Místo konání: VÚRV, v. v. i. 
Web: http://stresy.agrobiologie.cz 
 
14. 2. 
Konference Bayer ExpertForum 
více informací 
 
19. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
20. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
21. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
21. 2. 
3. ročník odborné konference: Praktické využití GIS v lesnictví, zemědělství a 
vodohospodářství 
více informací 
 
26. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
27. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
27. 2. 
Seminář Energen společnosti EGT systém, spol. s r.o. 
více informací 
 
28. 2. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
 
 

Předváděcí, firemní a polní dny 

 
1.2. 

http://wp.czu.cz/person/1914
http://stresy.agrobiologie.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5225&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5385&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5386&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5387&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5159&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5388&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5389&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5357&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5390&Lang=cs
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Osivářský den OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o. 
více informací 
 
4. 2. 
Zelinářské dny 2013 
více informací 
 
5. 2. 
Kurz pro získání osvědčení I stupně pro nakládání s POR 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost  
více informací 
 
5. 2. 
Základy aranžování květin 
Floristický kurz pro začátečníky. Tvorba květinového aranžmá na stůl, 
certifikováno. 
více informací 
 
6. 2. 
Kurz pro získání osvědčení I. stupně pro nakládání s POR 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost  
více informací 
 
7. 2. 
Osivářský den OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o. 
více informací 
 
8. 2. 
Osivářský den OSEVY, AGRO Brno, spol. s r. o. 
více informací 
 
9. 2. 
Fyzioterapie koní – I. část kurzu  
Pořádá: KVL ČR, místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem www.vetkom.cz 
více informací 
 
11. 2. 
Kurz pro získání osvědčení I. stupně pro nakládání s POR 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost 
více informací 
 
13. 2. 
Kurz pro získání osvědčení I. stupně pro nakládání s POR (1č) 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost 
více informací 
 
19. 2. 
Květinářské a floristické dny 
více informací 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5274&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2013&aid=5293&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5340&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5310&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5361&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5275&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5276&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5376&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5362&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5363&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5284&Lang=cs


Stránka 8 z 10 
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI 

20. 2. 
Kurz pro získání osvědčení I. stupně pro nakládání s POR (2č) 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost  
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 
 
Projekty podpořené z PRV pro rok 2013 
V roce 2013 ČLS realizuje následující projekty, které jsou podpořeny z 
Programu rozvoje venkova, z priority I.3. Opatření zaměřená na podporu 
vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu v rámci OSY I. Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v rámci Opatření I.3.1. Další 
odborné vzdělávání a informační činnost: 
„Principy hospodaření v lesích v ČR“ 
„Biodiverzita lesů v ČR“ 
„Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích v ČR“ 
Každý z těchto projektů zahrnuje samostatné semináře (přednáškové 
vzdělávací akce obvykle spojená s exkurzí). Výstupy projektů (sborníky 
referátů) následně zpřístupníme na těchto stránkách široké odborné veřejnosti. 
Máte-li zájem o účast na některém z těchto seminářů, kontaktujte garanta akcí 
Martina Polívku  
 
 
 

Potravinářství 
 

7.–10. 2. 
TOP GASTRO & HOTEL 
7. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace  
Praha-Výstaviště Holešovice, Česká republika  
Tel.: 220 103 471, fax: 233 378 492  
E-mail: j.ciglianova@incheba.cz, www.top-gastro.cz 
Obory 
Potraviny a zařízení pro potravinářský průmysl, gastronomie 
Pořadatelé 
Incheba Praha spol. s r. o. 
areál Výstaviště 67, P.O.Box 44 
170 90, Praha 7-Holešovice 
Tel.: 220 103 111, fax: 233 379 450  
E-mail: info@incheba.cz, www.incheba.cz 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5364&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84:szif2013&catid=51:szif&Itemid=115
mailto:martin.76@email.cz
mailto:j.ciglianova@incheba.cz
http://www.top-gastro.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/detail-oboru/18-potraviny-a-zarizeni-pro-potravinarsky-prumysl-gastronomie/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/detail-poradatele/21-incheba-praha-spol-s-r-o/
mailto:info@incheba.cz
http://www.incheba.cz/
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26. 2. 
V rámci programu Potravinářské úterky Vás zve Česká potravinářská 
společnost na přednášku: 
Nutriční stav seniorů a možnosti jeho zlepšení 
Přednášející: MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3. LF UK 
Přednášky jsou vždy od 14,00 v sídle VTS na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, 
místnost 213 (příp. 414). 
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/ 
 
 
 

Vinařství 
 

26. 2. 
Vinařsko-ovocnářské semináře BAYER 
více informací 
 
27. 2. 
Vinařsko-ovocnářské semináře BAYER 
více informací 
 
28. 2. 
Vinařsko-ovocnářské semináře BAYER 
více informací 
 
 
 

Životní prostředí a ekologie 
 

5. 2. 
Seminář Příprava a řízení projektů OPŽP – odpady 
Aktuální zkušenosti z přípravy a řízení projektů Operačního programu Životní 
prostředí v rámci prioritní osy 4.1 – nakládání s odpady. Konzultační seminář je 
určen zejména zájemcům o získání podpory OPŽP na realizaci projektu v 
oblasti 4.1 – nakládání s odpady.  
Místo konání|Praha 7. Zasedací místnost (2. poschodí), Osadní 26, Praha 7-
Holešovice. 
Pořádá|ARTEZIS, s. r. o., http://www.artezis.cz/ Petr Novák  
E-mail: petr.novak@artezis.cz, tel.: 725 043 973  
 

12. 2. 
Nová legislativa ochrany ovzduší  
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
18.–20. 2. 
Rodinná zahrada pro nezahradníky 
Pořádá: Ekovesnice 

http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5215&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5216&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5217&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/priprava-a-rizeni-projektu-opzp-odpady
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/priprava-a-rizeni-projektu-opzp-odpady
http://www.artezis.cz/
mailto:petr.novak@artezis.cz
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov13.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov13pr.doc
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Kontakt: Petr Skořepa , ekovesnice@gmail.com, +420 739 486 553 
Místo: Centrum Jógy Sundari Vítkova 23, Praha 8-Karlín 
Proč plánovat a věnovat čas zahradě? Pozdější komplikace jsou často obtížně 
řešitelné, nebo vůbec. Tady 100 % platí, 3x měř, jednou řež. Jak zemědělská 
výroba ovlivňuje svět a každého z nás aneb všechno souvisí se vším. Každý 
majitel pozemku by rád, aby byl úrodný a všechno krásně rostlo, kvetlo a 
plodilo. Jenže ne vždy se všechno podaří. O tom, jak předejít chybám, které 
vznikají z nevědomosti, jak se vyvarovat chyb, které nejdou jednou provždy 
napravit, a jak si zařídit zahradu, která nás bude obdarovávat a těšit, je právě 
tento kurz. 
Podrobnosti v příloze zde: RZ – Praha 
Nemusíte být zahradníkem, aby vaše zahrada byla plodná a krásná! 
 
19. 2. 
Bioenergie (Biomasa a Bioplyn) 2012 
Desátý ročník tradiční konference se bude snažit odpovídat na aktuální otázky 
v oblasti legislativy, ekonomiky a nových technologií. 
více informací 
 

28. 2. 
Použití dřevin ve veřejné zeleni  
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
 
 

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, 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. 
 

mailto:ekovesnice@gmail.com
http://biospotrebitel.cz/wp-content/uploads/2012/12/RZ-Praha.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5079&Lang=cs
http://www.dtpce.cz/pdfs/pri12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/pr12pr.doc
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