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Kalendář akcí
červen 2012
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru
zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.

Zemědělské výstavy
20. 1.–1. 7.
Výstava Kukuřice – dar Nového světa
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha
Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7
http://www.nzm.cz/

18. 4.–10. 6.
Výstava Kouzlo zemědělské techniky – kresby ČVUT
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha
Místo: NZM, Kostelní 44, Praha 7

9. 6.
Zemědělská výstava Kroměříž 2012
Chovatelské přehlídky skotu, prasat a koní, expozice drobného zvířectva, skokové
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soutěže a dovednosti koní a agility psů, ale i představení moderní zemědělské
techniky či stájových technologií. Výstava bude zaměřena převážně na živočišnou
výrobu. Kromě výše zmíněných lákadel se návštěvníci akce mohou těšit i na
představení plemene koně Moravský teplokrevník či na projížďky v kočárových
spřeženích. Několik firem se představí s nabídkou služeb a poradenstvím pro
zemědělce. Také šlechtitelské semenářské a výzkumné podniky představí své
produkty. Potravinářský průmysl bude zastoupen pekařskou, cukrářskou a
mlékárenskou výrobou.
Pozvánka
Kontaktní osoba: Ing. Milan Hebnar
Pořadatel: Okresní agrární komory Kroměříž
Místo: Areál akciové společnosti Navos v Kotojedech u Kroměříže
E-mail: oakkm@volny.cz
Telefon: 731 418 487, 573 341 382
Fax: 572 341 382
Další údaje:
http://www.kr-zlinsky.cz/v-kromerizi-se-uskutecni-tradicni-zemedelska-vystavaaktuality-81.html

Zahradnické výstavy
1. 5.–31. 8.
Zámecké květy
Slatiňany, státní zámek
Výstava Zámecké květy vám představí rostliny tradičně pěstované v zámeckých
interiérech, sklenících a zimních zahradách. Na fotografiích i mezi živými exponáty
uvidíte druhy rostlin, které jsou pro svou krásu dodnes hojně pěstované. Kromě nich
však i takové, na které se časem neprávem zapomnělo, a tak nejen ze zámeckých
interiérů skoro vymizely. Některé z vystavených rostlin jsou dobře známé i z interiérů
bytových. Jako zajímavost jsou vystaveny i velmi podivné druhy, které jsou u nás
vázány spíše na specializované botanické sbírky – ať už sbírky soukromé či
rozsáhlejší sbírky botanických zahrad.

22. 5.–1. 7.
Aromatické a kořeninové rostliny
Průhonice – dendrologická zahrada
Výstava Aromatické a kořeninové rostliny se bude konat v Dendrologické zahradě v
Průhonicích od 22. 5. do 1. 7. 2012. Další informace o zahradě najdete na
www.dendrologickazahrada.cz. Vstupné je 60 Kč, poloviční 30 Kč. Najdete tu bylinky
notoricky známé a často v kuchyni využívané (majoránku, dobromysl, tymián,
bazalku), ale i zvláštnosti, které v našich kuchyních ještě příliš nezdomácněly
(citronová tráva, lipie sladká, gynostema pětilistá).
Většinu sortimentu vám nabídneme také v prodejně Dendrologické zahrady, kde letos
jako novinku přidáme i bylinky vhodné na přípravu čajů. Mezi nimi bude samozřejmě
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mateřídouška, meduňka, máta, ale také třezalka (Hypericum perforatum) či jablečník
(Marrubium vulgare).

24. 5.–1. 6.
Výstava masožravých rostlin
Brno, Botanická zahrada
Výstava ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, Kotlářská 2, se koná ve spolupráci s pěstiteli. Otevřeno denně 9–18
hod. Otevřeny všechny skleníky, výstava je spojena s prodejem rostlin. K dispozici je
výklad o masožravých rostlinách pro školy.
Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin. Prohlédnout si lze všechny skleníky, výstava je
spojena s prodejem rostlin. Expozice je velmi vhodná pro školní exkurze, pro které je k
dispozici výklad o masožravých rostlinách. Výstava bude tradičně doplněna o
výtvarná díla žáků ZUŠ Veveří, která vždy budí u návštěvníků zájem a obdiv.

1.–3. 6.
Výstava bonsají
Konice, zámek
Pořádá BONSAI klub Haná při ZO ČZS Prostějov na nádvoří zámku v Konici.
Otevřeno od 9–16 hod. Poradenská služba zajištěna. Na pátek zveme zvláště školy.

4.–9. 6.
Výstava kaktusů a sukulentů
Jičín, Valdštejnovo náměstí
Výstavu pořádá Klub kaktusářů Jičín. Na výstavě uvidíte kaktusy a sukulenty, které
rostou v extrémních klimatických podmínkách Mexika a Jižní Ameriky. Součástí
výstavy je i prodej rostlin a tombola rostlin. Výstava je otevřena od 8 do 18 hod. a v
sobotu do 13 hod.
Vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč.

7.–9. 6.
Výstava léčivých rostlin
Písek – Dům zahrádkářů
Pořádá Nákupna léčivých rostlin Písek a ÚS Českého zahrádkářského svazu Písek, v
domě zahrádkářů – Janáčkova 41. Prodejní výstava spojená s poradnou o účincích,
sběru a pěstování léčivých rostlin a s prodejem sazenic léčivých rostlin, bylinkových
polštářků, bylinkových čajů a dalších výrobků z bylinek.
Otevřeno 9–17 hod.

14.–17. 6.
RŮŽOVÁ ZAHRADA
Lysá nad Labem – výstaviště
Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické trhy. Obrovská aranžmá z
řezaných květin, především růží, ale i květin a rostlin hrnkovaných v celém prostoru
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haly A2. Samozřejmou součástí budou zahradnické trhy, pro pohodlný nákup
návštěvníků jak v sortimentu rostlin, tak i potřeby pro dům a zahradu.

Výstavy – různé
2. 6.
Krajská výstava společenských a loveckých psů
Přihláška ke stažení ZDE
Kontakt VLL – komerční prodej:Roman Šmíd
mobil: 606 886 595
email: smid@vll.cz
Kontakt:- Kynologická jednota:Eva Vorlíčková
Sedláčkova ul., 288 00 Nymburk
tel.: 731 489 490, 325 512 119

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky
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
2.6.2012, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

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/
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Farmářský trh na Kubáni
Kubánském náměstí
Praha 10, Hlavní město Praha
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod.
Farmářský trh na Náplavce
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod.
Farmářský trh na Pankráci
Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha
Každou středu po celý den od 7.30 do 18.00 hodin
Farmářský trh na Andělu
Pěší zóna Anděl
Praha 5-Smíchov, Hlavní město Praha
Pá: 8:00–18:00 hod.
Farmářský trh na Kulaťáku
Vítězné náměstí
Praha 6, Hlavní město Praha
Jednou za 14 dní v sobotu od 8 do 14 hod.
Farmářský trh Suchdol
Brandejsovo náměstí
Praha 6-Suchdol, Hlavní město Praha
Čt: 12:00–18:00 hod.
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.
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Zemědělství a zahradnictví
Semináře, konference a školení
1. 1.–30. 6.
Rekvalifikační kurz pro zemědělce – SZVŠ Lanškroun
Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun nabízí rekvalifikační vzdělávací
program schválený MZe, tzv."zemědělské minimum".

31. 5.–1. 6.
Údržba trvalých travních porostů a jejich vztah k zdravotnímu stavu zvířat, systémy
pastvy zvířat
Semináře a exkurze cyklu „Trendy pícninářství a krmivářství“ jsou pořádány 21., 22.,
31. 5. a 1. 6. 2012 na Vysočině a v Žamberku.
POZVÁNKA
Pořadatel: Institut celoživotního vzdělávání a Mendelova univerzita v Brně
Místo: Žamberk
E-mail: pavla.stepankova@mendelu.cz, zdenek.havlicek@mendelu.cz
Telefon: 545 135 227, 545 133 155

19. 4.–14. 6.
Půdní specialisté
Kurz je určen: zemědělcům, poradcům v zemědělství, učitelům SŠ, studentům
univerzit a SŠ.
Hlavním cílem tohoto cyklu seminářů je zvýšit vnímavost široké komunity zemědělců,
zemědělských poradců, studentů a učitelů v zemědělských školách a spotřebitelů k
multifunkční roli půdy. Kromě poskytnutí základních vědomostí o půdách tento kurz
školí účastníky hlavně v terénu a učí je, jak používat jednoduché nástroje pro
zkoumání důležitých funkcí půdy. Zvláštní pozornost je věnovaná vyškolení účastníků
ve vyhodnocování následků managementu obdělávání půdy na kvalitu půdy.
Kontaktní osoba: Jitka Schellová
Pořadatel: ZERA
Místo: Náměšť nad Oslavou
E-mail: schellova@zeraagency.eu
Telefon: 568 620 070, 724 082 737
Fax: 568 620
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1.–3. 6.
Seminář Vzájemný vztah mezi člověkem a zvířetem
S Jörgem Schrödrem v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie".
Přihlášky a informace: MUDr. Jiří Luňák, 605 707 391, Lunak11@seznam.cz, cena
semináře je 2.500,- Kč.
Místo konání | Mnichovo Hradiště. P. Šedivá, Boseň 86, 295 01 Mnichovo Hradiště.
Pořádá | e-mail: arc@arc.cz
Související odkazy: http://www.arc.cz/web_cz/seminare-prednasky.php

7. 6.
Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Hlavatce
Seminář týkající se praktických poznatků z oblasti využití zemědělské půdy pro
produkci energetické biomasy – zejména rychle rostoucí dřevin a energetických bylin,
ale také ekonomice pěstování energetických plodin a požadavkům na certifikaci
biopaliv.
Místo konání: Hlavatce č. p. 2, okres Tábor; prostory školicího objektu Stará Škola
Hlavatce
Leona Šimková, simkova@biom.cz, tel.: 777366487
Příloha: Program semináře [pdf - 55.6 kB]

15. 6.
15. 6.-Pozvánka na odborný seminář "Agrární zahraniční obchod ČR"
Ministerstvo zemědělství Vás zve na odborný seminář Agrární zahraniční
obchod ČR konaný pod záštitou náměstka ministerstva zemědělství Martina
Hlaváčka.

21. 6.
Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Dobrovice
Seminář týkající se praktických poznatků z oblasti využití zemědělské půdy pro
produkci energetické biomasy – zejména rychle rostoucí dřevin a energetických bylin,
ale také ekonomice pěstování energetických plodin a požadavkům na certifikaci
biopaliv.
Místo konání: Dobrovice; Sál TTD Dobrovice, Palackého nám. 1, 294 41
Leona Šimková, simkova@biom.cz, tel.: 777366487
Příloha: Program semináře [pdf - 53.7 kB]

26. 6.
Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Poděbrady
Seminář týkající se praktických poznatků z oblasti využití zemědělské půdy pro
produkci energetické biomasy – zejména rychle rostoucí dřevin a energetických bylin,
ale také ekonomice pěstování energetických plodin a požadavkům na certifikaci
biopaliv.
Místo konání: Poděbrady; Poděbrady, areál Střední zemědělské školy Poděbrady,
Boučkova 355, 29040
Leona Šimková, simkova@biom.cz, tel.: 777366487
Příloha: Program semináře [pdf - 54.4 kB]
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Předváděcí, firemní a polní dny
2. 6.
Trvalkový víkend
více informací

2. 6.
Muzejní noc pohádkových květinových skřítků doplněná o doprovodný program
2. června 2012, 18.00 – 22.00 Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu ve
Valticích (Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí) v letošním roce
ponese pohádkový nádech. Slavnostní zahájení tradiční výstavy “Balkónové květiny a
letničky” bude provázet i zábavná akce pro děti. Pro ně se v tento den muzejní nádvoří
promění v tajemný svět květinových skřítků. Květinoví skřítci jsou malé ručně
vyrobené postavičky schované...
více

2. 6.
Rybářská muzejní noc
6. ročník muzejní noci je letos věnován rybářství. V atraktivním prostředí loveckého
zámku a jeho okolí budou pořádány zábavné a populárně naučné akce, např. večerní
a noční plavby po Munickém rybníce, ukázky a soutěže v pletení sítí, rybolovné
technice, ukázky živých ryb v kádích, rekonstrukce historického vyměřování rybníků,
vystoupení ochotnického souboru a dudácké kapely, tvůrčí dílny...
více

2. 6.
FARMÁŘSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSIÍ na kozí farmě v Ratibořicích
Pozvánka – Ratibořice

2.–3. 6.
Průhonice – park
Průhonický trvalkový víkend
Víkend se koná pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR. Uvidíte stovky odrůd
kosatců, pivoněk, denivek a růží v plném květu. Provázení po bohatých sbírkách
Botanické zahrady Chotobuz a Alpina Průhonického parku, přednášky o trvalkách,
malování v zahradě pro malé i velké děti. Vyhodnocení dětské soutěže v botanické
ilustraci pořádané botany.cz. Program a podrobné informace najdete na
www.pruhonickypark.cz
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2.–3. 6.
Pradědečkův traktor 2012
Vždy od 8:00 do 17:00 hod. Jde o tradiční předvádění exponátů ze sbírek historických
traktorů, stabilních motorů a dalších zemědělských strojů v pohybu. Budou
předváděny nejenom stroje ze sbírek muzea, ale i zapůjčené exponáty. Jedná se
například o premiéru 1. tuzemského kombajnu ŽM 330, motorový pluh Excelsior a
přehlídku vozů Land-Rover. Program sobota: 8:00–17:00 – zpřístupnění všech
expozic...
více

2. 6.
Trvalkový víkend
více informací

2. 6.
Svatební seminář
více informací

2. 6.
Pradědečkův traktor
Vstupné: plné – 100 Kč, snížené – 50 Kč rodinné –250 Kč
více informací

4. 6.
4. 6. 2012 – Komunitou podporované zemědělství a komunitní zahrady – nové přístupy
k potravinám.
Setkejte se přímo s aktéry komunitních projektů u nás. Dozvíte se, jak funguje
podpora sedláků ze strany spotřebitelů a jaké jsou přínosy.

5. 6.
Polní den cukrovky a pšenice v ZD Unčovice
více informací

5. 6.
19. velký polní den obilnin v Branišovicích
více informací

5. 6.
Polní den Radovesice
více informací

Stránka 9 z 22
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI

5. 6.
19. velký polní den obilnin, VP Agro
více informací

5. 6.
Jak připravit projekt – strukturální fondy
více informací

5. 6.
Den pole řepky KWS
více informací

6. 6.
Tradiční polní den Vnorovy
Obilniny, řepka, zemědělská technika, chutné občerstvení, bohatá tombola a mnoho
dalšího.
více informací

6. 6.
Seminář Metody zkoušení krmiv
více informací

6. 6.
Den pole řepky KWS
více informací

7. 6.
3. velký polní den v Chlumci nad Cidlinou
více informací

7. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

7. 6.
Den pole řepky KWS
více informací

7. 6.
Bramborářský seminář
více informací
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7. 6.
Den pole řepky KWS
více informací

8. 6.
Celostátní polní den firem Saaten-Union a Rapool
více informací

8. 6.
Polní den Rostěnice u Vyškova
více informací

8. 6.
Den pole řepky KWS
více informací

8. 6.
KAČINA – od koncepce k detailu při obnově památky zahradního umění
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU občanské sdružení
workshop – vybraná témata obnovy 8. června 2012, Kačina Národní kulturní památka
Kačina patří mezi významné památky ČR. Od roku 2004 byla systematicky
připravována obnova této památky v souladu s principy současné památkové péče.
Pro obnovu byly získány finanční zdroje z operačního programu Státního fondu
životního prostředí osa 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny....
více

9. 6.
Den otevřených parků a zahrad
(komentované prohlídky zámeckého parku). V průběhu dvou uplynulých let prodělal
zámecký park na Kačině zásadní proměnu. Uzavřený zámecký komplex se najednou
otevřel do krajiny a ze zámku se opět stala krajinná dominanta. Většina návštěvníků
hodnotí tuto proměnu kladně, ale najdou se i odpůrci. Všem zájemcům o bližší
informace je určen Den otevřených parků a zahrad na Kačině, který se koná v sobotu
9. června od 9 do 14 hod. Během prohlídky parku se...
více

9. 6.
Pražská muzejní noc
Národní zemědělské muzeum Praha se také letos zúčastní tradiční celopražské akce –
9. ročníku Pražské muzejní noci, která se koná v sobotu 9. června 2012 od 19 do 01
hod. K návštěvě NZM Praha je možné využít i pravidelnou autobusovou linku DP hl. m.
Prahy č. 7, která bude jezdit od stanice metra A Staroměstská z Palachova náměstí!
Národní zemědělské muzeum Praha při této příležitosti představí všechny své stálé...
více
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9. 6.
Zemědělská výstava Kroměříž 2012
více informací

11. 6.
Kurz inseminace koní
více informací

11.–15. 6.
Řetězové provádění
(seznámení s řemesly potřebnými ke stavbě zámku v podání žáků ZŠ Žehušice). V
týdnu od 11. do 15. června bude na zámku Kačina probíhat již pátý ročník řetězového
provádění. Návštěvníky v tomto týdnu nebudou provázet dospělí průvodci, ale žáci
Základní školy v Žehušicích. Letošní ročník bude od těch předchozích výrazně
odlišný, neboť zatímco dříve provázeli žáci po reprezentačních salónech Chotků, nyní
umožní návštěvníkům...
více

12. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

12. 6.
Polní den Dolní Bukovsko
více informací

12. 6.
ZETOR FAMILY TRACTOR SHOW 2012, 12.6.2012, Licibořice
Společnost ZETOR TRACTORS spolu s dealerem Jiřím Ehlem a partnery společnostmi Humplocké strojírny, S MORAVA Leasing, Bosch Rexroth, GrECo, Profi
Press a Mitas si Vás dovoluje pozvat do Licibořic na ZETOR FAMILY TRACTOR SHOW
2012.

13. 6.
Polní dny Bayer 2012
více informací

13. 6.
Velký polní den SOUFFLET AGRO a. s.
více informací
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13. 6.
Polní den Hronětice
Polní den v Hroněticích, novinky John Deere, Horsch, Kotte a ostatních značek
zemědělské techniky od PEKASSu
více informací

14. 6.
5. přeštický polní den
více informací

14. 6.
Polní den Bystřice
Polní den se zaměřením na pěstování pšenice ozimé
více informací

14. 6.
Nové polní dny BASF 2012
více informací

14. 6.
Pícninářský a lukařský den
Žďársko "Jen zemědělec je schopen tvořit a udržovat krajinu"
více informací

14. 6.
Polní den MendelAgro 2012
více informací

14. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

14. 6.
Chovatelský den v Košeticích
více informací

15. 6.
Polní den Bernartice
Jeden z TOP polních dní letos již po šestnácté.
více informací
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15. 6.
Akademie floristického designu
více informací

15. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

15. 6.
Věda na polích a ve stájích – naučná stezka
více informací

15. 6.
Agrární zahraniční obchod ČR pod záštitou náměstka ministra zemědělství Martina
Hlaváčka
více informací

15. 6.
Polní přehlídka poloprovozních pokusů odrůd ozimých pšenic
více informací

16. 6.
Floristické techniky a postupy
seminář, pořádá Slávek Rabušic a Vonekl s. r. o.
více informací

16. 6.
Havířov v květech
více informací

17. 6.
Dárkové kytice a vypichované dekorace
více informací

19. 6.
Nové polní dny BASF 2012
více informací
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19. 6.
Jaderná energetika a životní prostředí
více informací

20. 6.
2. polní den a Den otevřených dveří v Agra Řisuty, s.r.o.
Přehlídka odrůdových pokusů pořádaná ve spolupráci s Osevem Jih a velká výstava
zemědělské techniky spojená s dnem otevřených dveří ve společnosti Agra Řisuty.
více informací

21. 6.
Den společnosti STAGRA
více informací

21. 6.
Naše pole 2012
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin a chemické ochrany,
prezentace zemědělské techniky
více informací

21. 6.
Polní dny 2012 – Řepka
více informací

21. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

21. 6.
Polní den Kroměříž
Tradiční Polní den Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o., se širokým
spektrem polních pokusů různých polních plodin.
více informací

22. 6.
Polní dny 2012 – Řepka
více informací

24. 6.
Zámek patří dětem
(slavnost, tržiště, atrakce pro děti). V neděli, 24. června 2012, v době od 10 do 17 hodin
se v Muzeu českého venkova, na zámku Kačina, konají slavnosti s názvem Zámek
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patří dětem. Pro dětské návštěvníky je připraven bohatý program. V okolí zámku bude
probíhat Broučkova stezka se soutěžemi, v divadle se bude hrát pohádkové
představení, vystoupení kouzelníka, bublinková show s bublinkovou školou a
modelování zvířátek z nafukovacích balónků, které si...
více

26. 6.
Polní den
Výzkumného ústavu pícninářského, s. r. o., a Zemědělského výzkumu, s. r. o.,
v Troubsku
více informací

26. 6.
Polní den Ditana
více informací

26. 6.
Nové polní dny BASF 2012
více informací

26. 6.
DNY PRO MÁK 2012
více informací

26. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

27. 6.
2. jihočeský polní den v Břilicích u Třeboně
více informací

27. 6.
Polní dny Bayer 2012
více informací

27. 6.
Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu
více informací
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27. 6.
Nové polní dny BASF 2012
více informací

27. 6.
Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

28. 6.
Kralovická zemědělská výstava 2012
Tradiční zemědělská výstava na Hadačce – polní den, chovatelský den, výstava a
ukázky mechanizace včetně historické
více informací

29. 6.
1. český sibiřský polní den, VP Agro
více informací

29. 6.
DNY PRO MÁK 2012
více informací

29. 6.
Den Agribar zemědělská technika
Firma Agribar zemědělská technika pořádá den otevřených dveří v pátek 29. 6. a v
sobotu 30. 6. 2012 ve svém areálu v Jizerním Vtelně, jste srdečně zváni.
více informací

29. 6.
Základní výběr býků českého strakatého skotu do plemenitby
více informací

30. 6.
Huníkovský zvonec 2012
Pozvánka – Česká Kamenice
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Lesnictví
Lesnické podvečery
Lesnické podvečery se konají pravidelně každý 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

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

1. 6.
Sika japonský

5. 6.
Certifikace v lesním hospodářství

8. 6.
Setkání Lesník Vysočiny
Křemešník. Pořádá Městská správa lesů Pelhřimov s. r. o. a ÚHÚL,
přihláška

12. 6.
Optimalizace používání herbicidů pro včasné zajištění lesních kultur,
pochůzka po 10 letech – seminář ochrany lesa s venkovními ukázkami, Orlík nad
Vltavou. Pořádá: Lesní správa Orlík nad Vltavou ve spolupráci s L.E.S. CR, spol. s r. o.
14. 6.
Legislativní problematika – Aktuální témata les. hospod.
Semináře se budou věnovat problematice lesů ve vlastnictví státu, zkvalitnění veřejné
správy lesů a problematice lesního semenářství a školkařství, zejména novele zákona
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.
více informací
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20. 6.
Ochrana listnatých a smíšených kultur herbicidy
seminář s venkovními ukázkami, Chlumec nad Cidlinou. Pořádá: SVOL, Kinský dal
Borgo a. s. a L.E.S. CR, spol. s r. o.,

22. 6.
Zvyšování společenských hodnot lesů
Tábor, Lesopark Pintovka – seminář s venkovními ukázkami, pořádá SVOL ve
spolupráci s Lesy města Tábora, s. r. o.,
přihláška

23. 6.
Národní myslivecké slavnosti
Národní myslivecké slavnosti jsou již tradiční akcí, jež se koná v areálu lovecké zámku
Ohrada vždy na konci června. Program slavností je koncipován tak, aby byl atraktivní
nejen pro myslivce, ale i pro nejširší kulturní veřejnost včetně rodin s dětmi. Vrcholem
programu je divácky atraktivní Mistrovství České republiky ve vábení jelenů.
Návštěvníkům se dále představí myslivečtí trubači, sokolníci či kynologové. Součástí
doprovedného...
více

Potravinářství
1. 6.
1.6.-Pozvánka na tiskovou konferenci „Chuť Regionálních potravin“
Vážení zástupci médií, ministr zemědělství Petr Bendl vás v pátek 1. června v 10.00
hodin zve na tiskovou konferenci „Chuť Regionálních potravin“.

1.–2. 6.
SLAVNOSTI PIVA
České Budějovice – Výstaviště Prezentace pivovarů a sladoven, nealkoholické nápoje,
potraviny, suvenýry a vše co k dobrému pivu patří.

Životní prostředí a ekologie
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24. 1.–30. 6.
Podnikový ekolog – rekvalifikační kurz
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA, spol. s
r. o., pořádá ve spolupráci s Ústavem enviromentálního a chemického inženýrství
FCHT Univerzity Pardubice 13. REKVALIFIKAČNÍ KURZ podle vyhlášky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
zobrazit detail akce

1.–3. 6.
Přírodní stavitelství Brno
Kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo
vás zajímají „stěhovatelné“ domy a jurty. Budeme se věnovat výhodám a nevýhodám
stavebních a izolačních materiálů, tvarů staveb. Povíme si, kde nakoupit jaký materiál
a jak, kde a proč postavit slaměný domek, nízkoenergetický, pasivní nebo
stěhovatelný dům.
Místo konání: Brno-Bystrc; CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a
Pořádá: Ekovesnice o.s., http://www.ekovesnice.cz
Petr Skořepa, ekovesnice@gmail.com, tel.: 421 944 293

6. 6.
Seminář nejen pro Zelené firmy – Novinky v oblasti recyklace elektroodpadů

7.–9. 6.
Životní prostředí a úpravnictví
partnerská akce

14. 6.
Seminář Legislativa ochrany ovzduší 2012
(obsah, přihláška.doc)

19.–21. 6.
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
Tematické okruhy:
• Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
• Výrobky z druhotných surovin
• Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
• Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
• Pojiva – procesy, metody a vlastnosti
• Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity
• Numerické modelování nových vláknových kompozitů, lomová mechanika a
pravděpodobnostní metody navrhování konstrukcí
• Nové zkušební metody a nové racionalizované technologie
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Klimešová
Pořadatel: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Místo: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, Nám. Jana Kypty 74, Telč
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E-mail: klimesova@vustah.cz
Telefon: 543 529 248
Další údaje: http://www.vustah.cz

Vodní hospodářství a odpady
15. 5.– 27. 6.
Brána recyklace
Již poněkolikáté se koná putovní výstava Brána recyklace. Ta vznikla jako přehlídka
výrobků, které jsou vyrobeny recyklací z různých druhů odpadu. Výstava provede
návštěvníky světem recyklace, ve kterém se dennodenně pohybujeme, aniž bychom si
to uvědomovali. Možnost zhlédnout výstavu již měli návštěvníci v několika městech.
Byla také součástí mezinárodní přehlídky Designblok 2011.
Výstava je otevřena: Po–Pá od 8.00 do 18.00 hodin.
Kontaktní osoba: Šárka Nováková
Pořadatel: EKO-KOM, a. s., Jihomoravský kraj
Místo: Foyer budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5,
Brno
E-mail: novakova@ekokom.cz
Telefon: 602 1860205
Další údaje: www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

6. 6.
Voda a způsoby hospodárného využívání
partnerská akce

6.–7.6.
Konference Odpady a obce – Hospodaření s komunálními odpady
Již třináctým rokem se v Hradci Králové koná odborná konference Odpady a obce,
která se pořádá v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny. Také letos se na
konferenci sejde široká odborná veřejnost a odborníci, kteří se budou vyjadřovat k
odpadové problematice.
Místo konání | Hradec Králové. Kongresové centrum Aldis.
Pořádá | EKO- KOM, a. s., http://www.ekokom.cz Šárka Nováková
e-mail: novakova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205
Související odkazy: http://www.jaktridit.cz http://www.samosebou.cz

19. 6.
Domovní a komunitní kompostování
Domovní a komunitní kompostování je jednoduchou a levnou formou prevence vzniku
bioodpadů.
Pořádá: ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
Příloha: Podrobnosti o akci [pdf - 228.7 kB]
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Úspora energie
22.–24. 6.
Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků
Praktický workshop přímo na stavbě nízkorozpočtového a zároveň také
nízkoenergetického domu z přírodních a recyklovatelných materiálů. Jak stavět
svépomocí. Jedná se o komplexní výuku zážitkovou formou zhuštěnou do jednoho
víkendu.
Místo konání: Okres Myjava; obec Vrbovce – osada Štefanová
Pořádá: Ekovesnice o. s., http://www.ekovesnice.cz
Petr Skořepa, ekovesnice@gmail.com, tel.: 421 944 293 223

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.
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