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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

červenec 2013 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Zahradnické výstavy 
 
15. 6.–31. 8. 
Fuchsie v Liberci 
Liberec, Staré Pavlovice 
22. ročník výstavy fuchsií – expozice 1 300 kultivarů – k vidění rostliny 30 let 
staré i novinky v našem sortimentu, 400 kultivarů a druhů pelargonií 
(miniaturní, pestrolisté, tulipánokvěté atd.), 90 kultivarů achimenes v 
prostorách rodinného zahradnictví. K prodeji bohatý sortiment mladých rostlin 
(stovky kultivarů), stromkové fuchsie, lantany, trvalky. Poradenství s 
pěstováním a výběrem rostlin. Vstup zdarma, otevřeno každý den mimo středu 
od 10 do 18 hodin. Více info o výstavě a sortimentu na www.fuchsieliberec.cz 
nebo tel. 606417249 
Místo konání: Zahradnictví Jiří Pevný, Hrdinů 590/36 Liberec 12, Staré 
Pavlovice 
 
20. 6.–7. 7. 
Výstava léčivých rostlin 
Brno, Kraví Hora 
Pořádá Centrum léčivých rostlin LF MU v Údolní 74, Brno-Kraví Hora (konečná 
tramvaje č. 4). Vstupné dobrovolné. Otevřeno denně od 9 do 18 hodin. 
 
2. 7.–do odkvětu 
Výstava Lilií 
Hejnice 

http://www.uzei.cz/
http://www.fuchsieliberec.cz/
http://www.fuchsieliberec.cz/
http://www.martagon.cz/
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Výstava bude v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích při příležitosti 
Mariánské pouti, příjem květů lilií a příprava výstavy se uskuteční v pondělí dne 
1. 7. 2013. Otevřeno bude od 2. 7. 2013 vždy v době otevření chrámu a 
vystavení exponátů potrvá do odkvětu, které v chladném prostředí chrámu 
poměrně dlouho vydrží.  
 
4.–14. 7. 
Klatovské karafiáty – k výročí 200 let pěstování karafiátů v Klatovech 
Klatovy – výstavní zahrada 
Celá slavnostní akce začíná v katakombách pod jezuitským kostelem již 28. 
června, kdy kardinál Radkovský slavnostně vysvětí nově vyšlechtěný 
Klatovský karafiát. Následně, od 18 do 20 hodin budou katakomby 
zpřístupněny veřejnosti zdarma. 
Během oficiálního termínu výstavy (4.–14. 7.) je výstavní zahrada otevřena 
denně od 9 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Ve výstavní zahradě uvidíte 
téměř 30 odrůd klatovských karafiátů, jejichž sazenice je v omezeném množství 
možné na výstavě zakoupit. 
 
5.–7. 7.  
Léto v zahradě 
Borotín u Boskovic – arboretum 
Tradiční prodejní výstava – trvalky, dřeviny, lilie, bonsaje, vodní rostliny aj. 
prohlídka arboreta, vstupné dospělí 30 Kč. Otevřeno od 9 do 17 hod. 
 
5.–7. 7. 
Výstava lilií 
Rakovník – Rabasova galerie  
Tradiční výstava MARTAGONU, která se koná již dlouhá léta ve výstavní síni 
Rabasovy galerie v Rakovníku. Zahájení je v pátek 5. 7. 2013, výstava pak 
pokračuje v sobotu 6. 7. a v neděli 7. 7. a po všechny tři dny bude otevřeno od 
9 do17 hodin. Při výstavě se opět počítá s vyhlášením soutěží pro 
vystavovatele o nejkrásnější lilie podle jednotlivých kategorií. Příjem květů, 
jejich příprava a aranžmá výstavy se koná ve čtvrtek 4. 7. 2013. Bližší informace 
podá přítel Jiří Hloušek, spojení je uvedeno v adresáři výboru MARTAGONU. 
 
11.–14. 7. 
Květy 2012 
Lysá nad Labem – výstaviště 
Celostátní výstava květin a zahradnické trhy. Expozice a květinová aranžmá 
Českého zahrádkářského svazu, a to na ploše 2.160 m2. 
Současně s výstavou Květy proběhne 4. ročník ezoteriky, astrologie a magie 
Festival věštění Květy Fialové. 
Bude připravena i expozice bylinek nazvaná Rostliny pro posílení organismu a 
zdraví, kde se návštěvníci mohou informovat, jak se bylinky pěstují, užívají a v 
jaké podobě se s nimi setkávají v obchodech. 
Na dobu konání výstavy Výstaviště tradičně vyhlásilo floristicko-květinářsko-
zahradnickou soutěž Polabský květ 2013. 
 
 
 

http://www.zahrada-borotin.cz/
http://www.martagon.cz/
http://www.vll.cz/
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12.–14. 7. 
Výstava lilií 
Rajhrad u Brna 
Výstava se bude konat ve dnech 12.–14. 7. 2013 v Památníku národního 
písemnictví, v dolním klášteře, v Rajhradu u Brna a bude otevřeno od 8 do 17 
hodin. Výstavu pořádá Specializovaná základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Brno – Lilium, Křenová 67, 602 00 Brno. 
 
19. 7.–11. 8. 
Pelargonie 
Praha-Troja, Botanická zahrada hlm. Prahy, 
Spolupořádá SZO ČZS Pelargonia. Poradna a prodej jen o víkendech. 
 
23. 7.– 4. 8. 
Výstava fuchsií 
Telč, renesanční zámecká zahrada 
Exponáty jsou neprodejné, ale do vyčerpání zásob se prodávají mladé rostliny 
mnoha druhů. Vystavovatelky každému zájemci rády poradí, jak úspěšně 
fuchsie pěstovat. 
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách zámku. 
 
27.–28. 7. 
Výstava denivek 
Nepomuk – v rodném domě A. Němejce 
Vystaveny budou odrůdy denivek, zejména amerického původu, se spoustou 
novinek posledních let. 
Součástí výstavy bude prodej přebytků kosatců, denivek, tulipánů, krokusů, 
okrasných česneků aj. a také objednávka sazenic denivek. 
Odborná poradna zajištěna po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné. 
Otevřeno bude v sobotu a v neděli, vždy od 9 do 16 hodin. 
Vystavuje Ing. Pavel Novák. 
 
 
 

Farmářské a venkovské trhy 
 

Archetyp – farmářské trhy 
http://www.farmarsketrziste.cz/ 
Farmářské tržiště Jiřák (na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3) 
 
Archetyp – farmářské trhy 
Farmářský trh na Náplavce 
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni  
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 
 

Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy 
 
Farmářské trhy – termíny a adresy 
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 

http://www.botanicka.cz/
http://www.zamek-telc.eu/
http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
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Havlíčkobrodské farmářské trhy 
http://koudeluvtalir.muhb.cz 
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod 
 
Venkovské trhy 
Hotel Palcát, Tábor 
sales@hotelpalcat.cz 
Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB) 
 
Farmářské trhy – termíny a adresy 
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 
 
Farmářský trh na Kubáni 
Kubánské náměstí  
Praha 10, Hlavní město Praha 
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod. 
 
Farmářský trh na Pankráci 
Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha 
Každou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hodin  
 
Farmářský trh na Andělu 
Pěší zóna Anděl  
Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha 
Pá: 8:00–18:00 hod.  
 
Farmářský trh na Kulaťáku 
Vítězné náměstí  
Praha 6, Hlavní město Praha 
Jednou za 14 dní v sobotu od 8 do 14 hod.  
 
Farmářský trh Suchdol 
Brandejsovo náměstí  
Praha 6-Suchdol, Hlavní město Praha 
Čt: 12:00–18:00 hod.  
 
Farmářské tržiště Holešovice 
Holešovická tržnice (Hala 22)  
Praha 8-Holešovice, Hlavní město Praha 
Po–Pá: 8–16 hodin, So–Ne: 8–13 hodin  
 
Vysočanské farmářské trhy 
Nákupní centrum Galerie Fénix, Vysočanská (v patře na úrovni vstupu z 
Freyovy a Sokolovské ulice)  
Praha 9-Vysočany, Hlavní město Praha, každou sobotu od 8 hodin 
 
Počernický farmářský trh 
Stará Obec  

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=17
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=18
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=12
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=13
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=27
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=35
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=15
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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.  
 
 
 

Předváděcí, firemní a polní dny 

 
10. 7. 
1. polní den Europlantu v Polabí 
více informací 
 
12. 7. 
Polní den o bramborách firmy VESA Velhartice, a. s. 
Přehlídka demonstračních pokusů odrůd brambor + novinky ve výživě brambor 
více informací 
 
13. 7. 
Bioslavnosti pod Sněžníkem již 13. července 
BIOSLAVNOSTI jsou každoročním setkáním biospotřebitelů v areálu 
společnosti PRO-BIO s.r.o. ve Starém Městě pod Sněžníkem za doprovodu 
dobré hudby a pochopitelně dobrého jídla. 
Letošní BIOSLAVNOSTI se věnují plodině našich předků – pohance. S tématem 
pohanky bude souviset celý letošní program, připravované pokrmy i prohlídka 
nově otevřené bezlepkové balírny. Další informace se můžete dočíst na 
www.bioslavnosti.cz. 
 
17. 7.  
Den v sadu 
Želešice, ÚKZÚZ 
Odborné setkání je určeno pro ovocnáře, šlechtitele, zahradníky, množitele, 
pracovníky odborného školství, zahrádkáře, ale i pro dovozce a obchodníky s 
rozmnožovacím materiálem rostlin a pro všechny ostatní zájemce. Je pořádané 
formou řízené prohlídky ve venkovních prostorách stanice, kde probíhají 
zkoušky odrůd. Prohlídky budou doprovázeny odborným výkladem našich 
specialistů. Návštěvníci se seznámí s odrůdami ovocných plodin a pěstitelskou 
technologií v dané pěstitelské oblasti. Odborný výklad bude pouze ve 
skupinách. Samostatná prohlídka pokusů se nepovoluje. 
Vstup do budovy 7:45 - 14:00 
Skupinové prohlídky trvání cca 2 hod. 
 
 
 

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5251&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5212&Lang=cs
http://biospotrebitel.cz/z-domova/bioslavnosti-pod-sneznikem-jiz-13-cervence
http://www.bioslavnosti.cz/
http://www.ukzuz.cz/WorkshopList.aspx
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18. 7. 
Polní den o bramborách firmy VESA Velhartice, a. s. 
Přehlídka demonstračních pokusů nových odrůd brambor  
více informací 
 
23. 7. 
Polní den o bramborách firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod 
více informací 
 
25. 7. 
Polní den Europlantu 
více informací 
 
27. 7. 
Ovčácké slavnosti plzeňského krajského sdružení, krajská výstava ovcí a koz 
Horšovský Týn 
více informací 
 
30. 7. 
Polní den o bramborách firmy VESA Česká Bělá, a. s. 
Přehlídka demonstračních pokusů nových odrůd brambor 
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 
 
V roce 2013 
Projekty podpořené z PRV pro rok 2013 
V roce 2013 ČLS realizuje následující projekty, které jsou podpořeny z 
Programu rozvoje venkova, z priority I.3. Opatření zaměřená na podporu 
vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu v rámci OSY I. Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v rámci Opatření I.3.1. Další 
odborné vzdělávání a informační činnost: 
„Principy hospodaření v lesích v ČR“ 
„Biodiverzita lesů v ČR“ 
„Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích v ČR“ 
Každý z těchto projektu zahrnuje samostatné semináře (přednáškové 
vzdělávací akce obvykle spojená s exkurzí). Výstupy projektů (sborníky 
referátů) následně zpřístupníme na těchto stránkách široké odborné veřejnosti. 
Máte-li zájem o účast na některém z těchto seminářů, kontaktujte garanta akcí 
Martina Polívku  
 

http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2013&aid=5213&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5187&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5252&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5268&Lang=cs
http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2013&aid=5214&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
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Životní prostředí a ekologie 
 

5.–7. 7. 
5.–7. 7. 2013 Festival EKOLOGIKUM 
Festival EKOLOGIKUM se uskuteční nedaleko centra Brna, v krásném prostoru 
Malé Austrálie u řeky Svratky. 
 
12.–14. 7. 
Kurz Stavby z nepálené hlíny 
12. července 2013 (pátek) až 14. července 2013 (neděle) Praha 
Konference a semináře, Ostatní 
12.–14. 7. 2013 Stavby z nepálené hlíny (se zaměřením na dusanou hlínu) pod 
vedením doc. Ing. arch. Petra Suskeho, CSc. 
Místo konání|Smilovice (Rakovník)  
Pořádá|TAKUARA, http://www.takuara.cz/?page_id=10 
 
19.–21. 7. 
Kurz Konopné stavby 
Konopné stavby pod vedením Michala Rumana z Občanského sdružení 
Konopa. Víkendový kurz představí účastníkům možnosti konopí jako 
stavebního materiálu.  
Místo konání | Smilovice (Rakovník)  
Pořádá | http://www.takuara.cz/?page_id=10 e-mail: eva@takuara.cz  
 
 
 

Voda 
 
26. 7. 
Čištění průmyslových vod – novinky – nanoželezo 
 
 
 

Zajímavá akce 
 
5.–6. 7. 
River Jump – skoč s námi do řeky! 
Máš nápady jak měnit své okolí, ale nevíš jak na to? Nebo naopak nové nápady 
a inspiraci hledáš? Pojeď s námi do krásné krajiny na pomezí Česka, Rakouska 
a Slovenska! River Jump – skoč s námi do řeky! 
Místo konání | Hohenau an der March  
Pořádá | River Jump!, http://www.riverjump.eu Alena Konečná  
e-mail: mezopotamie@seznam.cz tel.: 776643487  
Související odkazy: https://www.facebook.com/riverjump.eu?fref=ts 
http://www.riverjump.eu/jointheevent.php  
 
 

http://www.agris.cz/clanek/179880
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/kurz-stavby-z-nepalene-hliny
http://www.takuara.cz/?page_id=10
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/kurz-konopne-stavby
http://www.takuara.cz/?page_id=10
mailto:eva@takuara.cz
http://www.enviweb.cz/akce/energie/46597/cisteni-prumyslovych-vod-novinky-nanozelezo
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/river-jump-skoc-s-nami-do-reky
http://www.riverjump.eu/
mailto:mezopotamie@seznam.cz
https://www.facebook.com/riverjump.eu?fref=ts
http://www.riverjump.eu/jointheevent.php
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13.–14. 7. 
Borůvkobraní 
Borovany u Českých Budějovic 
Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Tento poklad si místní už 
několik let nenechávají pro sebe, a tak i letos má v kulturním kalendáři obce 
své místo stále populárnější Borůvkobraní – borůvkové a folklorní slavnosti. 
Novinkou letošního ročníku je ukázková borůvková zahrada, kde bylo na 
podzim 2012 vysázeno 8 odrůd zahradních borůvek a kde vám poradí 
Borůvkový zahradník s jejich pěstováním a budete mít možnost si sazenice 
také zakoupit. Tato zahrada je přístupná veřejnosti od května do konce září. 
Pro návštěvníky Borůvkobraní bude připravený borůvkový a řemeslný jarmark, 
borůvkové a staročeské občerstvení. Zakoupíte zde borůvky, džemy, lívance, 
koláče, kremrole, domácí likér, pivo, borůvkové portské víno – jak jinak než vše 
z borůvek… Gastronomickými novinkami letošního Borůvkobraní jsou 
například borůvková pizza, paštika, maso na borůvkách a borůvkový sirup. 
Vstupné na celý víkend (náramek): základní 80 Kč, děti 6–15 let, osoby se ZTP a 
senioři nad 70 let 40 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3děti) 200 Kč, děti 
do 6 let zdarma. 
Více na webové stránce http://www.boruvkobrani.cz/ 
 
26.–28. 7. 
Kovářský kurz 
 
 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

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

http://www.boruvkobrani.cz/
http://www.boruvkobrani.cz/
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/46919/kovarsky-kurz
http://www.uzei.cz/
http://www.nzpk.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/

