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ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 

 MÁNESOVA 1453/ 75, 120 56 PRAHA 2 

 222 000 111 

 

 

Kalendář akcí 

září 2011 

 

Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

Zemědělské výstavy 

2.–3. 9. 

ZELENÝ SVĚT 2011  

Brno – Výstaviště (hostující akce) 12. zahradnický veletrh 

 

9.–11. 9. 

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ  

Louny – Výstaviště Tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb 

 

10. 9.  

Krajská výstava ovcí a koz v rámci Ústeckého kraje 

více informací 

 

16. 9. 

Krajská výstava ovcí a koz v rámci krajských doţínek 

více informací 

 

16.–18. 9. 

KŮŇ 2011  

http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12961-zeleny-svet-2011/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12769-clovek-v-prirode/
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3088&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3089&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12840-kun-2011/
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Lysá nad Labem – Výstaviště 18. mezinárodní výstava koní a veletrh všeho, co ke 

koním patří 

 

16.–18. 9. 

41. celostátní výstava mláďat králíků 

Největší výstava mladých králíků  roce 2011 

Místo:Lysá nad Labem, Výstaviště Lysá nad Labem 

E-mail:kosmak@vll.cz  

URL:http://www.vll.cz/veletrh-52  

 

28. 9. 

Krajská výstava ovcí a koz a Svatováclavský nákupní trh 

více informací 

 

 

Zahradnické výstavy 
 

 

2.–4. 9. 

Regionální zahrádkářská výstava 

Teplice nad Metují 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplice nad Metují a ÚS ČZS 

okresu. Náchod a Město Teplice nad Metují nás zvou na 7. Regionální zahrádkářskou 

výstavu do Teplic nad Metují.  

 

2.–4. 9. 

Mezinárodní výstava jiřinek 

Pardubice  

Pořádá specializovaná základní organizace ČZS – Dagla klub v prostorách 

pardubického zámku.  

 

3.–4. 9. 

X. výstava jiřin, růţí, mečíků a zeleniny 

Přepeře 

Tradiční, jiţ X. ročník výstavy pořádá ZO ČZS v jídelně v Přepeřích. K prodeji i 

podívání se představí specializované zahradnictví a prodejní firmy: Brzák - Sloveč, 

Pelclovy ze Sobotky, a Moravoseed. Moţnost objednání odrůd jiřin, růţí a mečíků pro 

další sezonu. Volná prohlídka jiřin v porostu. Výtvarné práce obyvatel domova Modrý 

mailto:kosmak@vll.cz
http://www.vll.cz/veletrh-52
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3090&Lang=cs
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kámen. Prodej medu, medoviny, proutěných košíků, dřevěných výrobků. Otevřeno 9–

18 hod. Výstava se stala svátkem místních zahrádkářů, přijeďte se podívat.  

 

5.–17. 9. 

Podzimní výstava skalniček 

Praha 

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

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

 

9.–11. 9. 

Podzim v květech 

Borotín u Boskovic - arboretum  

Tradiční prodejní výstava – trvalky, dřeviny, jiřiny, trávy aj. prohlídka arboreta, 

vstupné dospělí 30 Kč, děti a studenti 15 Kč. Otevřeno od 9 do 17 hod.  

 

9.–11. 9. 

Přeshraniční výstava jiřinek 

Hejnice 

Pořádá specializovaná základní organizace ČZS – Dagla klub. Vystavují přední 

pěstitelé z České republiky, Polska a Německa. 

 

9.–11. 9. 

Člověk v přírodě 

Louny – výstaviště 

Tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb. 

 

9.–11. 9. 

Jiřinkové slavnosti 

Česká Skalice, Muzeum Boţeny Němcové 

Jiřinkové slavnosti v Muzeu Boţeny Němcové v České Skalici, Maloskalická 47. 

Tradiční výstava jiřinek s bohatým programem. 

Více na stránkách muzea. 

 

10. 9. 

Zahrádkářská výstava 

Česká Kamenice 

Zahrádkářská výstava pořádaná v rámci Mariánské poutě. Pořádá ZO Česká Kamenice 

 

http://muzeumbn.cz/jirinky/
http://www.muzeumbn.cz/jirinky/tradicni-vystava-jirinek.html


Stránka 4 z 26 
Zpracoval : Otakar Krištoufek 

10.–11. 9. 

Jiřinkové dny – 11. ročník 

Sloveč u Městce Králové – areál Zahradnictví DAHLIA  

Výstava a volná prohlídka výsadby více jak 300 odrůd jiřin světového sortimentu. Dále 

výstava balkonových květin, begonií, mečíků, léčivek, fuchsií, lilií, růţí, vína, orchidejí, 

kaktusů a bonsají, zahradního nábytku Výstava a prodej medu a výrobků z medu. Po 

oba dny poradna o chemické ochraně rostlin a ukázka a prodej vazby kytic z jiřin.  

 

10.–11. 9. 

Květiny, ovoce a zelenina 

Holýšov  

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

výstava květin. Vystavovat budou také děti z mateřské školy a keramického krouţku v 

Holýšově. Výstava bude otevřena: So 9–17, Ne 9–16 hodin. Na této výstavě se dá 

dobře nakoupit, Zajištěn prodej jablek ve velkém. Bude zde široké zastoupení 

vystavovatelů a prodejců. 

Vystavovatelé a prodejci jsou vítáni na tel.: 724 240 694.  

 

15.–17. 9. 

Květy podzimu 

Kladno – Dům zahrádkářů 

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

výstavy je soutěţ o "Nejkrásnější růţi Kladenska".  

 

16.–18. 9. 

LIBVERDA 2011 

Děčín – Libverda 

Zahrádkářská výstava pořádaná ÚS ČZS Děčín v rámci Zemědělsko - zahradnické 

výstavy "LIBVERDA 2011".  

Pro návštěvníky: • Výpěstky zahrádkářů • Velká i malá hospodářská zvířata • 

Zemědělská, zahradnická a lesnická technika • Koně, jízda na koních • Ukázky 

aranţování květin. Poradenská sluţba zahrádkářům zajištěna. 

 

16.–24. 9. 

ZAHRADA ČECH 

Litoměřice – Výstaviště Nejnavštěvovanější zahradnický veletrh 

 

16. 9.–2. 10. 

Brno-Bystrc  

Výstava 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). Otevřeno denně 10–18 hodin. Výstava bude tentokráte větší, přes 200 

http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12798-zahrada-cech/
http://www.sukulent.cz/
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exponátů. Těšit se můţete na rozkvetlé ţivé kameny a další kosmatcovité sukulenty, 

poprvé se představí velké keramické exponáty "Schody do nebe", "Hobitín" a další. 

Bude k vidění i pár nových osázených kamenných misek a skalek. 

 

17.–18. 9. 

Zahrádkářská výstava Svinčany 2011 

Svinčany u Přelouče 

Podzimní zahrádkářská výstava ve Svinčanech se jiţ po čtvrté koná v areálu 

Zahradnictví Kubelka, kaţdý den od 9 do 17 hodin. K vidění zde bude expozice ovoce 

a zeleniny, ptačí budky a krmítka, které lze na místě zakoupit. Vystaveny budou uměle 

pěstované jedlé houby a pokud porostou, tak i lesní. Dále budou k vidění odrůdy 

hroznového vína, součastné perspektivní i staré a zapomenuté odrůdy ovoce a květy 

růţí.  

 

17.–19. 9. 

VI. oblastní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků 

Slavkov u Brna, Společenský dům Bonaparte  

Otevřeno sobota a neděle od 8–17 hodin, v pondělí od 8–11 hod. pro školní mládeţ. V 

zámeckém parku v sobotu Václavský jarmak. Výstavu pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna 

a ÚS ČZS Vyškov. Součástí výstavy jsou expozice včelařů, kaktusářů a ÚKZUZ Brno-

Ţelešice. Na výstavě moţno zakoupit čerstvý jablečný mošt a povidla z naší zpracovny 

a včelí med. Vstupné dobrovolné.  

 

23.–24. 9. 

Výstava ovoce a zeleniny 

Nymburk – moštárna 

1. ZO ČZS Nymburk pořádá výstavu ovoce a zeleniny, ve své moštárně v Tyršově 

ul.2/17. 

Zveme všechny přátele zahrádkáře aby se prezentovali na této výstavě svými 

výpěstky.  

 

23.–25. 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 moţno nakoupit přebytky pěstitelů, 

zahrádkářské potřeby. Na výstavě je moţné objednat z více neţ 100 odrůd jiřin. 

Tradiční součástí je soutěţ o jablko roku. V letošním roce bude soutěţ o nejdelší 

paprikový lusk. Tato soutěţ je otevřena veškeré veřejnosti. Informace na 

zahrakarivyves@seznam.cz. Vstupné na výstavu je dobrovolné.  

 

mailto:zahrakarivyves@seznam.cz
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24.–25. 9. 

Zahrádkářská výstava a Přerovské babí léto 

Tovačov – Zámek 

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

ZO ČZS v malebném tovačovském zámku. 

 

24.–26. 9. 

OBLASTNÍ VÝSTAVA OVOCE 2011 

Uherské Hradiště   

Pořádá Územní sdruţení ČZS Uh. Hradiště a Klub kultury v prostorách Reduty oblastní 

výstavu ovoce, zeleniny, květin, vinné révy. Svaz včelařů vystaví různé druhy medu a 

medoviny. Výstava bude otevřena 24. a 25. září od 9 do 17 hodin, 26. září od 9 do 12 

hodin.  

 

25.–26. 9. 

Tradiční podzimní výstava 

Vnorovy 

Výstava ovoce, zeleniny a květin spojená s pracemi dětí mateřské a základní školy ve 

Vnorovech. Na výstavě budou k vidění nové a rezistentní odrůdy jablek, hrušek a 

švestek a ostatního ovoce. Výstavu pořádá základní organizace ČZS ve Vnorovech, 

vstupné dobrovolné. Otevřeno od 9 do 17 hodin v neděli a od 9 do 14 hodin v pondělí. 

 

27. 9.  

HORTI VIENNA - odborný veletrh zahradnických a zelinářských technologií 

více informací 

 

29. 9.–3. 10. 

Zahrada Pošumaví V. 

Klatovy, KD Druţba  

Tradiční výstava pořádaná územním sdruţením ČZS ve spolupráci s Městským 

kulturním střediskem v kulturním domě DRUŢBA. Zahájení za přítomnosti významných 

osobností okresu a kraje.  

 

30. 9.–2. 10. 

ŢIVOT NA ZAHRADĚ 2011 

Ostrava – Výstaviště Černá louka  

8. ročník podzimní výstavy pro zahrádkáře a včelaře. 

Za ČZS pořádá Územní sdruţení ČZS v Moravskoslezském kraji. Na výstavě opět 

budou výpěstky zahrádkářů i nezahrádkářů v překrásném aranţmá. Součástí výstavy 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3253&Lang=cs
http://www.cerna-louka.cz/
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je v letošním roce soutěţ mládeţe v podzimní vazbě květin spolu s vědomostní soutěţí 

z oboru zahradník. 

Včelaři, kteří vystavují ve druhém poschodí, připravili Soutěţ o nejkrásnější perník na 

téma Ţivot na zahradě 

V rámci výstavy Ţivot na zahradě letos proběhne výstava perníků a zároveň soutěţ o 

nejkrásnější perník. Své síly můţou změřit nejenom včelaři a zahrádkáři (jako 

organizátoři výstavy), ale i jiní perníkáři a perníkářky nejen z Česka, ale i Slovenska a 

Polska. 

 

30. 9.–2. 10. 

Světelská zahrádka 

Světlá nad Sázavou, Dělnický dům – Náměstí Trčků z Lípy 

Jiţ tradiční výstavu Světelská zahrádka pořádá ve spolupráci s Městským zařízením 

Kytice  MO ČZS ve Světlé nad Sázavou ve dnech 30. 9.–2. 10. 2011. Otevřeno: 9–17 

hodin, 2. 10. 2011 do 16 hodin. Výstava je zaměřena na rezistentní druhy ovoce, 

zeleninu, včelařství a jeho  produkty, květiny, ukázky bonsají, kaktusů a sukulentů. Na 

výstavě lze koupit některé  z výše uvedených exponátů včetně česneku, medu, kmínu 

atd.  

 

30. 9.–3. 10. 

Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin 

Lázně Bohdaneč  

Pořádají ZO ČZS Lázně Bohaneč spolu s Územním sdruţením Pardubice, poradenská 

sluţba, projekce odborných videopořadů se zahrádkářskou tematikou, prodej 

zahrádkářských potřeb a školkařského zboţí, ovoce, kaktusů a cibulovin. Na výstavě 

bude provedeno vyhodnocení nejlepších exponátů ovoce, zeleniny a květin. Zájemci o 

informace, o výstavní plochu, prodejní místo v prostorách sokolovny a nebo venkovní 

prodejní prostor se mohou hlásit na adrese ÚS ČZS, Klášterní 54, 530 02 Pardubice, na 

tel.: 608 807 236 nebo na e-mailové adrese: ivan1ulk@volny.cz 

 

 

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 

 

Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 

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

 

Venkovské trhy 

Hotel Palcát, Tábor 

Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB) 

mailto:ivan1ulk@volny.cz
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://files.hotelpalcat.cz/200000962-f30cef4076/Kalend%C3%A1%C5%99%20venkovsk%C3%A9%20trhy%20-%20koncept.xls
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Farmářské trhy – termíny a adresy 

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

 
 
Farmářské trhy – Koudelův talíř 

http://koudeluvtalir.muhb.cz/ 

 
 
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 Ţelezničním mostem na Výtoni  

Praha 2, Hlavní město Praha kaţdou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 

 

 

Farmářský trh na Pankráci 

Na Pankráci  

Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha  

Kaţdou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hodin  

 

 

Farmářský trh na Andělu 

Pěší zóna Anděl  

Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha 

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/
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 trţiště Holešovice 

Holešovická trţnice (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, kaţdou 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.  

 

7. 9. 

 První litoměřický BIOjarmark 

Jarmark  

[ více ] 

 

16. 9. 

Osmnáctý Biojarmark a Doţínkové slavnosti 

více informací 

17. 9. 

Farmářské slavnosti 

více informací 

 

30. 9. aţ 1.10. 

Brněnský Biojarmark 

Tradiční oslava ekologického zemědělství, které je šetrnější k přírodě, a místních 

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.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=942&n=prvni-litomericky-biojarmark.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=942&n=prvni-litomericky-biojarmark.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3813&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3433&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/brnensky-biojarmark.html
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potravin, které necestovaly přes půl světa.  

Místní zemědělci a výrobci, ekologická poradna, eko-knihkupectví, horké mošty, 

divadlo, cimbálovka a spousta Brňanů. 

Více… 

 

 

Zemědělství a zahradnictví 
     Semináře a konference 

 

 

13.–14. 9. 

XVI. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY k 20. výročí zaloţení  

Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad Česká zemědělská univerzita v 

Praze, Fakulta ţivotního prostředí Vás srdečně zvou na ODBORNOU… 

 

 

Předváděcí, firemní a polní dny 

1. 9. 

Den kukuřice LG – siláţ, zrno, bioplyn 

více informací 

 

2. 9. 

Den kukuřice LG – zrno, siláţ, bioplyn, přehlídka strojů 

více informací 

 

3. 9.  

PASENÍ 2011 

více informací 

 
3. 9. 

Den otevřených dveří na ekofarmě Sádky v Kunovicích 

Den otevřených dveří na Ekofarmě a agropenzionu Sádky v Kunovicích se zaměřením 

na pěstování jablek a agroturistiku.  

Akce pro veřejnost od 13:00 hodin. Vstup volný. Podpořeno z Programu švýcarsko-

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/brnensky-biojarmark.html
http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/udalosti-akce/xvi-konference-pozemkove-upravy-k-20.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3804&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3805&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3071&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-otevrenych-dveri-na-ekofarme-sadky-v.html
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české spolupráce. Program v příloze. 

Více… 

 

3. 9.  

Podzimní trvalky 

více informací 

 

4. 9.  

Za biomelouny na Litoměřicko aneb na bedýnkové farmě Karla Tachecího 

Exkurze po farmě, kde vznikají vaše bedýnky, povídání nad tím jak se pěstuje 

biozelenina. A navíc moţnost samosběru právě dozrávajících plodin farmy zejména 

cukrových a vodních melounů, které budou mít svou sezonu.  

Za samosběr bude vybírána paušální částka 100,- Kč za vše, co seberete a unesete. 

Více… 

 

6. 9.  

Slunečník 2011 – Polní den s kukuřicí a slunečnicí  

více informací 

 

6. 9.  

Den Zemědělce 

více informací 

 

7. 9. 

Osvědčené a perspektivní odrůdy sóji 

více informací 

 

7. 9. 

Den zemědělské techniky ve Stráţnici 

více informací 

 

8. 9. 

PASENÍ 2011 

více informací 

 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-otevrenych-dveri-na-ekofarme-sadky-v.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3748&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/za-biomelouny-na-litomericko-aneb-na.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/za-biomelouny-na-litomericko-aneb-na.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3042&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3222&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3812&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=2908&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3072&Lang=cs
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8. 9.  

Dekorace 

více informací 

 

8. 9.  

24. pivovarsko-sladařské dny 

více informací 

 

9. 9.  

Polní den Holešov 

více informací 

 

9. 9. 

Polní den Agrofinalu 

Představení portfolia firmy – odrůdy kukuřice a slunečnice. 

více informací 

 

9. 9. 

Stavba slaměné stěny 

Kurz  

Akustická stěna ze slaměných balíků bude slouţit k oddělení obecní komunikace od 

areálu rodinného domu. Stěna bude mít hliněnou omítku a zelenou stříšku. Postavíme 

ji jako tzv. hybrid (balíky budou mít v konstrukci také nosnou funkci). Omítky z jedné 

strany stěny naneseme ručně, omítky ze strany druhé strojně. 

[ více ]  

 

9. 9. 

Exkurze na Ekologické farmě Letní Stráň 

Komentovaná prohlídka ekologické farmy, která chová masný skot, masné plemeno 

ovcí a koně pro sportovní účely-plemeno český teplokrevník – dresura.  

Dále prohlídka penzionu, který je vyuţíván k agroturistice, prohlídka stájí a 

tréninkových ploch pro koně včetně venkovní a kryté jízdárny.  

Více… 

 

10. 9. 

Rodinná Biopekárna Zemanka pořádá druhý ročník dne otevřených dveří 

V sobotu 10. září otevře Biopekárna Zemanka veřejnosti svou provozovnu v obci 

Oříkov u Sedlčan.  

Všem zájemcům o návštěvu rodinné biopekárny poskytnou manţelé Zemanovi 

odborný výklad s prohlídkou provozu a moţností upéct si vlastní bio sušenky či bio 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3708&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3727&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=2912&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3800&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=956&n=stavba-slamene-steny.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=956&n=stavba-slamene-steny.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/exkurze-na-ekologicke-farme-letni-stran.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/exkurze-na-ekologicke-farme-letni-stran.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/rodinna-biopekarna-zemanka-porada-druhy.html
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krekry podle originálních receptur Hanky Zemanové.  

Součástí prohlídky bude také ochutnávka celého sortimentu biopekárny a představení 

právě uváděného bezlepkového pečiva. 

Více… 

 

10. 9. 

PASENÍ 2011 

více informací 

 

10. 9. 

HISTORICKÉ TRAKTORY – STABILNÍ MOTORY – ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 

výstava v Kropáčově Vrutici v areálu firmy N&N KOŠÁTKY s.r.o. 

více informací 

 

11. 9. 

Biodoţínky 2011 

Zajímá vás, jak se peče biopečivo a pěstuje biozelenina? Chcete si nakoupit čerstvé 

produkty z ekofarmy? Společnost Country Life vás zve jiţ na 8. ročník Biodoţínek do 

Nenačovic u Berouna.  

[ více ] 

 

14. 9. 

Den zahradní a komunální techniky 2011 

Největší přehlídka profesionální zahradní a komunální techniky v České republice  

více informací 

 

14. 9. 

Polní den Slunečník Ţlunice 

více informací 

 

15. 9. 

PASENÍ 2011 

více informací 

 

15. 9. 

Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující 

zvířata 

více informací 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/rodinna-biopekarna-zemanka-porada-druhy.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3073&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3774&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=948&n=biodozinky-2011.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=948&n=biodozinky-2011.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3510&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3791&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3074&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3808&Lang=cs
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15. 9. 

Den otevřených dveří P & L v Hrubčicích 

více informací 

 

15. 9. 

Den zemědělské techniky ve Stráţnici 

praktická ukázka práce strojů značek CASE IH, Krone, Lemken 

více informací 

 

16. 9. 

Základní výběr do plemenitby na OPB Bohdalec  

více informací 

 

16. 9. 

Kurz nosné slámy – amzonails 

Boţanovský víkend s Barbarou Jones. Stavění nosné slámy v kontextu současného 

stavebního průmyslu. 

[ více ]  

 

16. 9. 

18. Biojarmark a Doţínkové slavnosti 

Liga ekologických alternativ a Toulcův dvůr vás zvou na jiţ 18. ročník Biojarmarku a 

Doţínkových slavností, který se uskuteční od pátečního odpoledne aţ do sobotního 

večera. Opět přijede na 5 desítek ekologických hospodářů a prodejců biopotravin a 

těšit se můţete na bohatý doprovodný program.  

[ více ]  

 

22. 9.  

Polní den o bramborách – odrůdy, konzum, technologie 

více informací 

 

23. 9.  

Polní den Zábřeh 

více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3024&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3452&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3032&Lang=cs
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=957&n=kurz-nosne-slamy---amzonails.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=957&n=kurz-nosne-slamy---amzonails.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=949&n=18-biojarmark-a-dozinkove-slavnosti.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=949&n=18-biojarmark-a-dozinkove-slavnosti.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3224&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=2911&Lang=cs
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24. 9.  

BIO den na kozí farmě v Ratibořicích 

Kozí farma Ratibořice – prohlídka stájí, ochutnávka kozích výrobků značky DoRa, 

posezení v zahradě u výběhů se zvířaty, pohoštění. 

Více… 

 

24. 9. 

Prezentace nových plemen masného skotu bazadaise, aubrac, parthenaise 

více informací 

 

24. 9. 

Poznejte náš venkov 

více informací 

 

24. 9.  

Zemědělský jarmark 

Zemědělský jarmak je zaměřen na prezentaci a propagaci potravin a regionálních 

produktů, zdravého ţivotního stylu a podporu výrobků tradičních řemesel.  

Cílem celé akce je seznámit veřejnost se zemědělskou výrobou, zemědělskou činností 

a s výrobky, které jsou zpracovány v Moravskoslezském kraji z produktů od místních 

zemědělských podniků.  

Fulnecký zemědělský jarmark je akce pro celou rodinu, kde si kaţdý najde to své. 

Přijďte ochutnat atmosféru pravého českého venkova. 

Více… 

 

24. 9. 

Biozemědělský den a jezdecké závody na Sasově 

Den otevřených vrat  

Biofarma Sasov zve návštěvníky jiţ na tradiční Biozemědělský den a jezdecké závody 

na Sasově.  

[ více ]  

 

25. 9.  

Jablečná slavnost 

Neděle 25. září 2011 – Jablečná slavnost – Hostětín Tradiční oslava jablek, řemesel a 

kultury.  

Těšte se na 10. ročník! Čeká vás řemeslný jarmark, přehlídka jablečných moučníků, 

ovocnářské a ekologické poradenství, výstavka starých odrůd ovoce, hudba, hry pro 

děti i dospělé, divadlo. 

Více… 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bio-den-na-kozi-farme-v-ratiboricich-1.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bio-den-na-kozi-farme-v-ratiboricich-1.html
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3795&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3796&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zemedelsky-jarmark.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zemedelsky-jarmark.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=954&n=biozemedelsky-den-a-jezdecke-zavody-na-sasove.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=954&n=biozemedelsky-den-a-jezdecke-zavody-na-sasove.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/jablecna-slavnost.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/jablecna-slavnost.html
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27. 9.  

Dny otevřených dveří Bejo Zaden 

více informací 

 

27. 9. 

Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno 

Tradiční den otevřených dveří v EkoCentru Brno na ulici Ponávka 2 nabídne 

návštěvníkům všech věkových kategorií pestrý program s inspirací pro zdravý a 

ekologicky šetrný ţivotní styl.  

Během dne se uskuteční například ochutnávka zdravé výţivy, prezentace ekologicky 

šetrných čisticích prostředků nebo ukázky tvořivých aktivit pro děti.  

Dále se představí specializované sluţby pro veřejnost jako ekoporadna, knihkupectví 

a obchůdek s výrobky z přírodních materiálů. Pouze v tento den se mohou zájemci 

bezplatně na celý rok přihlásit do knihovny Ekotéka a získat tak přístup ke 4 500 

zajímavých publikací a moţnost přístupu na internet ve vymezených hodinách zdarma. 

Podrobné informace o akci najdete na www.ecb.cz. Kontakt: 545 246 403, ecb@ecb.cz 

Více… 

 

 

Lesnictví 
 

Lesnické podvečery 

Lesnické podvečery se konají pravidelně kaţdý druhý čtvrtek v měsíci od 16,00 hod. 

v Domě ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. 

Informace – tel.: 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz, webové stránky: www.cesles.cz 

nebo www.silvarium.cz 

 

 

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů 

cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udrţitelné obhospodařování lesů, ochranu 

přírody a trvale udrţitelný vývoj všech typů lesů. 

K této příleţitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti 

starší 10 let. 

Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále). 

Kdy: kaţdý čtvrtek od 17:00. 

Vstupné: zdarma. 

Bliţší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz 

!!! Změna programu vyhrazena !!! 

 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3022&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/uplne-otevrene-dvere-v-ekocentru-brno.html
mailto:ecb@ecb.cz
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/uplne-otevrene-dvere-v-ekocentru-brno.html
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
mailto:stranska.kristyna@uzei.cz
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1. 9. 

„Problematika šlechtění lesních dřevin ve VÚLHM, v. v. i. Strnady“ 

Hlavní zaměření šlechtění lesních dřevin ve VÚLHM (příklady šlechtitelských 

programů) 

Přehled výsledků za minulé období 

Budoucí trendy šlechtění lesních dřevin 

Přednáší: Ing. Josef Frýdl, CSc. 

 

2. 9. 

Netoxické broky v praxi (odborný seminář k novému druhu střeliva s vyzkoušením na 

střelnici) 

Vyšší Brod VÚLHM, v. v. i. 

Ing. Havránek, OS Myslivost při ČLS 

 

3. 9. 

Lesnické mapy jiţních Čech a Šumavy 

více informací 

 

8. 9. 

„Les a voda“ 

Les a voda – mýty a skutečnost 

Vliv lesa na odtokový reţim 

Lesy a povodně 

Vliv lesa na kvalitu vody 

Zásady správného hospodaření v lesích 

Přednáší Ing. Milan Bíba, CSc. 

 

8. 9. 

Terciární lesnické vzdělávání v Evropě – seminář 

u příleţitosti mezinárodního setkání děkanů les. Fakult  Kostelec nad Černými 

lesy FLD ČZU Praha prof. Podrázský, doc. Remeš 

 

13. 9. 

Pochůzka po Černém a Čertově jezeře (exkurze) pod záštitou ministra ţivotního 

prostředí, pana Mgr. Tomáše Chalupy Šumava MŢP 

Lesy ČR Ing. Najman, Mgr. Hubený 

 

14. 9. 

Aspekty lesnického hospodaření v povodích s výskytem perlorodky říční (s exkurzí) 

http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3624&Lang=cs
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Horní Planá VLS ČR, s.p. 

VÚLHM, VS Opočno Ing. Král 

 

15. 9. 

„Lidé a tropická dţungle Západní Papui“ 

Průřez tropickou dţunglí od níţinných po vysokohorské polohy. Proměny pralesů 

Západní Papui a ţivot domorodců v nich.  Civilizační vlivy na domorodce a s tím 

spojené změny ve vyuţívání zdrojů, které poskytuje tropická krajina. 

Přednášející: Ing. Přemysl Voborník 

 

22. 9. 

„Lesnické parky v ČR“ 

Co je „Lesnický park“ – území pro přírodu i pro lidi 

Smysl a význam zřizování lesnických parků v ČR 

„Lesnický park Křivoklátsko“ – první lesnický park v ČR 

Lesnický park a ochrana přírody 

Lesní hospodářství v lesnickém parku,  

K přírodě šetrné aktivity, které je moţno provozovat na území lesnického parku 

Mezinárodní síť modelových lesů 

Přednáší: Ing. Karel Vančura ml. 

 

29. 9. 

„Boreální lesy země tisíce jezer“ 

Průřez finským lesním hospodářstvím a dřevařským průmyslem. Kultura, tradice  

a vztah lidí k zdejší přírodě. Vyuţití přírodních materiálů, lesních plodů a dalších 

lesních produktů v běţném ţivotě finského obyvatelstva. 

Přednáší: Ing. Stanislava Šmídová 

 

 

 

Potravinářství 

 

Webové stránky www.mesicbiopotravin.cz jsou spuštěny. 

Farmáři, výrobci a prodejci biopotravin mají opět moţnost propagovat své akce 

přibliţující spotřebitelům systém ekologického zemědělství webu. 

www.mesicbiopotravin.cz 

 

1.–30. 9. 

Měsíc biopotravin – podpořte své zdraví 

http://www.mesicbiopotravin.cz/
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/mesic-biopotravin-podporte-sve-zdravi.html
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Podpořte ekologické zemědělství nákupem biopotravin na www.bioforlife.cz.  

Z kaţdé biopotraviny Vám bude odečtena sleva 10%. Konzumací biopotravin chráníte 

své zdraví a zároveň přispíváte ke sníţení znečištění planety. Buďte ohleduplní k 

přírodě... 

Více… 

 

1.–30. 9. 

Ochutnávka v Naturalu Písek 

Ochutnávka bio potravin z připraveného letáčku. 

Více… 

 

1.–30.9. 

Září – měsíc biopotravin 

V průběhu měsíce Září je moţnost nakoupit vybrané bioprodukty se slevou.  

Více… 

 

5.–30. 9. 

Ochutnávky BIOPOTRAVIN 

Kaţdý všední den ochutnávky BIO POTRAVIN od místních BIO farmářů i ze zahraniční 

EKO produkce. 

Více… 

 
10. 9. 

Biopárty Valeč 

Tradiční otevření moštovací sezóny ve vysokokmenném sadu na biostatku. Zasvěcení 

do ţivota včel, ovcí a ovocných stromů s poznáváním jejich mnohostranné produkce 

uprostřed malebné krajiny Doupovského podhůří a sousedícího romantického 

zámeckého parku.  

Více… 

 

10. 9. 

Zrnobraní 

Netradiční oslava konce léta v makrobiotickém duchu. Jarmark s různými bio výrobky 

(včetně biotextilu), prodej biozeleniny, ochutnávky jídel bez cukru, masa, mléka, 

vajíček.  

Dětský program ve waldorfském duchu. Tematicky je letošní Zrnobraní věnováno 

odkazu Jana Ámose Komenského, vystoupí zde Štěpán Rak a Alfred Strejček s 

představením VIVAT COMENIUS. Večer tancovačka. Vše v prostorách ekofarmy. 

Více… 

 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/mesic-biopotravin-podporte-sve-zdravi.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ochutnavka-v-naturalu-pisek.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ochutnavka-v-naturalu-pisek.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zari-mesic-biopotravin.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zari-mesic-biopotravin.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ocutnavky-biopotravin.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/ocutnavky-biopotravin.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bioparty-valec.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bioparty-valec.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zrnobrani.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/zrnobrani.html
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11. 9. 

Biodoţínky Country Life 2011 

Zajímá vás, jak se peče biopečivo? Chcete se dozvědět více o firmě, která nabízí 

biopotraviny jiţ od roku 1991? Rádi byste si nakoupili biovýrobky, čerstvě sklizenou 

biozeleninu, ekologickou drogerii či přírodní kosmetiku?  

Přijďte si uţít neděli do ekocentra Country Life v Nenačovicích u Berouna, kde se v 

neděli 11. září 2011 uskuteční jiţ 8. ročník Biodoţínek! 

Více… 

 

15. 9. 

3. JARMARK BIO, EKO A VÝROBKŮ S OZNAČENÍM VYSOČINA REGIONÁLNÍ 

PRODUKT 

Dnes jiţ tradiční třetí JARMARK, který pořádá Zdravé město Třebíč u příleţitosti 

Měsíce biopotravin. Představí se více jak 25 prodejců. Zákazníci mohou zboţí nakoupit 

nebo jen ochutnat. 

Více… 

 

15. 9. 

Biojarmark v Chrudimi 

Tradiční akce zaměřená na představení a prodej biopotravin a Fair Trade zboţí a také 

dalších ekologicky příznivých výrobků nepotravinového charakteru, např. ekologicky 

šetrné drogerie, biokosmetiky, biobavlny atd.  

Součástí programu budou tematicky zaměřené soutěţe, divadlo, hudební vystoupení, 

ukázky zpracování vlny, lnu a obilí, férová kavárna a čajovna a ukázky vaření z 

biopotravin v „přímém přenosu“. 

Více… 

 

17. 9. 

Den Bemagra 

Chcete se dovědět něco o léčbě zvané Homeopatie? Chcete vidět, jak se u nás daří 

telatům, selatům, kravičkám a vidět malá kuřátka? Pokud ano, můţete se těšit i na 

ochutnávku letošních biobrambor vařených ve slupce, bramborák nebo palačinku z 

našeho biomléka.  

Přijďte se svézt v traktoru nebo na koni, ověřit znalosti bylinek či obilí. Moţnost 

zakoupení vajec, mléka,brambor, masa a masných výrobků z našeho ekologického 

hospodářství. 

Více… 

 

16. 9. 

18. biojarmark ekofarem a Doţínkové slavnosti 

Jediná tuzermská dvoudenní přehlídka na půl stovky ekofarmářů a bioprodejců, 

doplněná prezentací přírodních produktů a řemesel, s přílohou poradenství a 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biodozinky-country-life-2011.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biodozinky-country-life-2011.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x3-jarmark-bio-eko-a-vyrobku-s-oznacenim.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x3-jarmark-bio-eko-a-vyrobku-s-oznacenim.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x3-jarmark-bio-eko-a-vyrobku-s-oznacenim.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biojarmark-v-chrudimi.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biojarmark-v-chrudimi.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-bemagra.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-bemagra.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x18-biojarmark-ekofarem-a-dozinskove.html
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bohatého zábavného programu pro rodiny s dětmi, s doţínkovým průvodem i veselicí 

s lidovou hudbou a tanci.  

Dominantní akce Měsice BIO s obvyklou návštěvnosti téměř 5 000 účastníků. 

Více… 

 

17. 9. 

Biojarmark V. v Hradci Králové 

Prezentace, prodej a ochutnávky produktů ekologického zemědělství převáţně z 

Královéhradeckého kraje. Doprovodný program pro malé i velké návštěvníky 

zaměřený na podzimní sklizeň úrody a ekologické znační výrobků. 

Více… 

 

19. 9. 

BIOden na Zahradě Čech 

V rámci veletrhu Zahrada Čech se uskuteční BIOjarmark. Přijedou BIOproducenti z 

celé ČR. 

Více… 

 

21. 9. 

Biopotraviny a ţivotní prostředí 

Přednáška o biopotravinách a jejich vlivu na ţivotní prostředí a lidský ţivot  

 [ více ] 

 

21. 9. 

Poradenství konopné kosmetiky Cannaderm 

Poradenství o aplikaci a účincích konopné BIO KOSMETIKY se vzorečky výrobků 

zdarma. 

Více… 

 

21. 9. 

Biopotraviny a podpora místních komunit 

Jedná se o besedu a povídání zkušeného pracovníka PRO-BIO LIGY Jana Valešky a 

ekozemědělce Jaroslava Lenharta, kteří zprostředkují své zkušenosti z oblasti 

pěstování a distribuce BIOpotravin. 

Více… 

 

22. 9. 

Den zdraví ve Velkém Meziříčí 

Devátý ročník Dne zdraví ve Velkém Meziříčí bude věnován zdravému ţivotnímu stylu, 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/x18-biojarmark-ekofarem-a-dozinskove.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biojarmark-v-v-hradci-kralove.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biojarmark-v-v-hradci-kralove.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bioden-na-zahrade-cech.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/bioden-na-zahrade-cech.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=943&n=biopotraviny-a-zivotni-prostredi.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=943&n=biopotraviny-a-zivotni-prostredi.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/poradenstvi-konopne-kosmetiky-cannaderm.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/poradenstvi-konopne-kosmetiky-cannaderm.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biopotraviny-a-podpora-mistnich-komunit.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biopotraviny-a-podpora-mistnich-komunit.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-zdravi-ve-velkem-mezirici.html
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zdravému stravování a pohybu. 

Více… 

 

22. 9. 

Léčebný talíř BIO potravin – Ing. Dagmar Luţná 

Beseda s autorkou knih Makrobiotické nedělní vaření, Makrobiotický léčebný talíř I a II 

a mnoha dalších, spojená s autogramiádou úspěšné autorky a odbornice na výţivu 

Více… 

 

22. 9. 

BIOHOME – Ochutnávka skvělé BIO ZMRZLINY  

Celý den 22. 9. pro Vás v prodejně BIOHOME, v Belgické ul. 30, Praha 2 bude 

připravena ochutnávka skvělé BIO zmrzliny a dalších BIO výrobků našich dodavatelů. 

Navíc získáte 20% slevu na Váš příští nákup. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Více… 

 

24. 9. 

Vegefest 

Festival  

1. ročník vegetariánského festivalu pěti smyslů zve na ochutnávky zdravých jídel 

světových kuchyní, ukázky vaření a přednášky o stravování, zahájení podzimní 

výstavy dýní a bohatý doprovodný program do krásného prostředí Botanické zahrady 

v Praze - Troji.  

[ více ] 

 

25. 9. 

Jablečná slavnost 

Společenská akce  

Tato jiţ tradiční akce si bere za cíl podpořit místní a regionální producenty, pěstitele 

ovoce či výrobce ovocných produktů a tradičních druhů řemeslných výrobků, spojuje 

kulturu a ekologické vzdělávání.   

[ více ]  

 
 

Potravinářské výstavy 

 
9.–11. 9. 

POTRAVINÁŘSKÝ A NÁPOJOVÝ SALON  

Louny – Výstaviště 13. prodejní a kontraktační výstava potravin a nápojů 

http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/den-zdravi-ve-velkem-mezirici.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/lecebny-talir-bio-potravin-ing-dagmar.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/lecebny-talir-bio-potravin-ing-dagmar.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biohome-ochutnavka-skvele-bio-zmrzliny.html
http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/akce/biohome-ochutnavka-skvele-bio-zmrzliny.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=947&n=vegefest.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=947&n=vegefest.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=950&n=jablecna-slavnost.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=950&n=jablecna-slavnost.html
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/12714-potravinarsky-a-napojovy-salon/
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Ţivotní prostředí a ekologie 

5.–11. 9. 

Letní škola ochrany krajiny 

Letní ŠOK, neboli škola ochrany krajiny, která je z důvodu velkého zájmu letos opět 

věnována právě ovocným dřevinám, je určena pro lidi zajímající se o ekologii, o 

ovocné stromy, pro lidi, kteří rádi chodí po krajině a chtěli by se s ní více spřátelit. 

Místo konání: Hostětín; Hostětín 86, 687 71 Bojkovice 

Pořádá: ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín, 

http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/835 

Alena Šuráňová, hostetin@veronica.cz, tel.: +420 572 630 670, fax: +420 542 422 752  

 

 

27. 9. 

Ochrana ŢP v souvislosti se zemědělským hospodařením 

Seminář je určen zemědělským podnikatelům i pracovníkům v zemědělství. Do 

programu bude zařazena rovněţ exkurze na bioplynovou stanici. Účast na semináři je 

zdarma. 

více informací 

 

 

Voda 

 
2. 9. 

Vodní zákon a čistírny odpadních vod 

 

6.–9. 9. 

AQUA-THERM ALMATY 2011 

 

http://biom.cz/cz/akce/letni-skola-ochrany-krajiny
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/835
mailto:hostetin@veronica.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?aid=3465&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/covky/45349/vodni-zakon-a-cistirny-odpadnich-vod
http://www.enviweb.cz/akce/voda/45207/aqua-therm-almaty-2011
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8. 9. 

Vodní zákon  

Seminář 

zobrazit detail akce 

 

14. 9. 

Vodní zákon a čistírny odpadních vod. Malé vodní elektrárny.  

Seminář 

Voda  

Seminář je zaměřen na zákon o vodách včetně novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., 

která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2010, se zaměřením na změny povolování staveb 

vodních děl, ohlašování malých domovních ČOV a nakládání s vodami. Dále se věnuje 

čistírnám odpadních vod (ČOV) a HDV – domovní ČOV, umístění... 

zobrazit detail akce 

 

22. 9. 

Ochrana vodních zdrojů 

Seminář 

Čištění odpadních vod | Voda  

zobrazit detail akce 

 

22. 9. 
Současné evropské trendy při správě a údrţbě vodních toků 
Dimenzování vodních průtoků a příklady zlepšení jejich hydromorfologického stavu, 
údrţba a rozvoj vodních toků, jejich revitalizace vyuţíváním hydromorfologických 
procesů vlastní dynamiky, zlepšování nabídky biotopů zejména pro ryby 
prostřednictvím mrtvého dřeva – to jsou témata vodního hospodářství. 
Místo konání | Praha 1. Zasedací sál Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17. 
Pořádá | Koalice pro řeky a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., http://www.koaliceproreky.cz 
Michaela Valentová  
e-mail: Michaela.Valentova@ekopolitika.cz, tel.: 222 828 257 
Související odkazy: http://ekopolitika.cz/  

 
 

Odpadové hospodářství 

 
1. 9. 

Správná technologie kompostování 

Seminář je zaměřen na praktické vedení kompostárny, a to jak zařízení na zpracování 

bioodpadu, tak komunitní kompostárny. Je určen jak začínajícím provozovatelům 

http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45429/vodni-zakon
http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45429/vodni-zakon
http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45447/vodni-zakon-a-cistirny-odpadnich-vod-male-vodni-elektrarny
http://www.enviweb.cz/voda
http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45447/vodni-zakon-a-cistirny-odpadnich-vod-male-vodni-elektrarny
http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45097/ochrana-vodnich-zdroju
http://www.enviweb.cz/covky
http://www.enviweb.cz/voda
http://www.enviweb.cz/akce/archiv/45097/ochrana-vodnich-zdroju
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/soucasne-evropske-trendy-pri-sprave-a-udrzbe-vodnich-toku
http://www.koaliceproreky.cz/
mailto:Michaela.Valentova@ekopolitika.cz
http://ekopolitika.cz/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/spravna-technologie-kompostovani
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kompostáren, tak zájemcům o zřízení kompostárny, zemědělcům, zástupcům obcí, 

podnikatelům.  

Místo konání | Náměšť nad Oslavou. ZERA, o.s. Podhradí 1022, (budova Česko 

rakouské centrum pro rozvoj podnikání). 

Pořádá | ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 

http://www.zeraagency.eu/ e-mail: info@zeraagency.eu  tel.: 568 620 070, -724 082 737    

Související odkazy: http://www.zeraagency.eu/dokumenty/007002/kurz_zar(...) 

http://www.zeraagency.eu/kurzy_prihlaseni.html?id=(...) 

 

13. 9. 

Konference o prevenci vzniku bioodpadu 

Tato konference je organizována v rámci mezinárodního projektu MINIWASTE, který 

má za cíl sniţování objemu organické sloţky ve směsném komunálním odpadu.  

Místo konání: Brno;  

Pořádá: http://www.miniwaste.eu 

Příloha: Podrobnosti o akci s přiloţenou mapkou a závaznou přihláškou   

[doc – 2.4 MB]  

 

15. 9. 

Kompost a digestát 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář nebo lépe k pracovnímu setkání  

Místo konání: Náměšť nad Oslavou;  

Pořádá: ZERA, o. s., http://www.zeraagency.eu 

 

21.–22. 9. 

Spalovny a energetické vyuţití komunálního odpadu 

Profilová témata konference: Jak velká bude podpora státu při výstavbě spaloven po 

přijetí zákona o podporovaných zdrojích energie? Kdy bude spalování komunálního 

odpadu levnější neţ skládkování? Jak fungují ZEVO v praxi? Příklady z tuzemska i 

zahraničí.  

Místo konání | Praha 1. Autoklub ČR, Opletalova 29. 

Pořádá | B.I.D. services, http://www.bids.cz Soňa Miňovská  

e-mail: sminovska@bids.cz, tel.: 222 781 017, -775 282 640    

Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/Spalovny_a_energe(...)  

 

21.–23. 9. 

Biologicky rozloţitelné odpady 

v rámci Odpadových dnů 2011 pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

ţivotního prostředí 7. ročník mezinárodní konference  

Místo konání: Náměšť nad Oslavou  

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

http://www.zeraagency.eu/
mailto:info@zeraagency.eu
http://www.zeraagency.eu/dokumenty/007002/kurz_zarizeni_na_zprac.bioodpadu__komunitni_kompostarna_duben_cerven__zari.pdf
http://www.zeraagency.eu/kurzy_prihlaseni.html?id=104&session=959a4ef00cd3c1b453a35e72c0858a44
http://biom.cz/cz/akce/konference-o-prevenci-vzniku-bioodpadu
http://www.miniwaste.eu/
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/Konference_MINIWASTE_N_vrh_programu.doc
http://biom.cz/cz/akce/kompost-a-digestat
http://www.zeraagency.eu/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/spalovny-a-energeticke-vyuziti-komunalniho-odpadu
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/spalovny-a-energeticke-vyuziti-komunalniho-odpadu
http://www.bids.cz/
mailto:sminovska@bids.cz
http://www.bids.cz/cz/konference/Spalovny_a_energeticke_vyuziti_komunalniho_odpadu/155/online_registration
http://biom.cz/cz/akce/biologicky-rozlozitelne-odpady-2
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http://www.zeraagency.eu 

Příloha: Podrobnosti o akci  [pdf - 944.4 kB]  

 

 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

rozvoje venkova:  

    http://www.mze.cz/ 

    http://www.agronavigator.cz/ 

    http://www.agroporadenstvi.cz/ 

    http://www.infovenkov.cz/ 

    http://www.bezpecnostpotravin.cz/ 

 

 

Akce jsou vloţeny 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 

n/L.,Výstaviště České Budějovice, Výstaviště Lysá n/L., Zahradaweb, 

Zemědělský svaz ČR, Ţivotní prostředí. 

Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny. 

http://www.zeraagency.eu/
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/BRO_2011_el.pdf
http://www.mze.cz/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/

