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www.uzei.cz 

 

Kalendář akcí 

červenec 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/ 

 

 

 

Zahradnické výstavy 
 

1. 5.–31. 8. 

Zámecké květy 

http://www.uzei.cz/
http://www.nzm.cz/
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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 mateřídouška, meduňka, máta, ale také třezalka (Hypericum 

perforatum) či jablečník (Marrubium vulgare). 

 

3.–8. 7. 
Denivky – „Kytky k sežrání” 
Prodejní výstava světově proslulých trvalek, jejichž nádherné květy lze 
i ochutnat. 

 

12. 7. 
Výstava řezaných trvalek 
více informací 

 

12.–15. 7. 
Celostátní výstava květin a zahradnické trhy 
KVĚTY 2012  
Lysá nad Labem – Výstaviště  

 

 

http://www.zamek-slatinany.cz/
http://www.dendrologickazahrada.cz/
http://www.dendrologickazahrada.cz/
http://www.zamek-slatinany.cz/kulturni-akce/denivky-kytky-k-sezrani-30_30cs.html
http://www.zamek-slatinany.cz/kulturni-akce/denivky-kytky-k-sezrani-30_30cs.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4792&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13812-kvety-2012/


Stránka 3 z 9 
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI 

 

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 
7.7.2012, 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/ 

 

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 

http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://koudeluvtalir.muhb.cz/
mailto:sales@hotelpalcat.cz
http://files.hotelpalcat.cz/200000962-f30cef4076/Kalend%C3%A1%C5%99%20venkovsk%C3%A9%20trhy%20-%20koncept.xls
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=9
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=17
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=18
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=12
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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.  
 
 
 
 

Zemědělství a zahradnictví 
 Semináře, konference a školení 

 

12. 7. 
Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Bernartice 
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: Bernartice (okres Trutnov); Penzion Zátiší, osada Bečkov 
Pořádá: CZ Biom, http:// 
Leona Šimková, simkova@biom.cz, tel.: 777366487  
Příloha: Program semináře  [pdf - 54 kB]  

http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=13
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=27
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=35
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=15
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
http://biom.cz/cz/akce/nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy-bernartice-2
http://
mailto:simkova@biom.cz
http://biom.cz/upload/38749d92893c911b17db1dd5754dca13/pozvanka-prv-seminar_12_bernartice_12.7..pdf
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Předváděcí, firemní a polní dny 
 

4. 7. 
Exkurze na komunitní statky 
Exkurze na komunitní statky v rámci projektu Kopřivnice – město, které 
podporuje své sedláky. 
[ více ] 

 

5. 7. 
Léto v zahradě 
více informací 

 

5. 7. 
Klatovský karafiát 
více informací 

 

7. 7. 
10. ročník Dnů řemesel 
Obec Chanovice a její partneři kromě jiného opět po roce zvou na tradiční již 
10. ročník Dnů řemesel, které se uskuteční 7. 7. 2012 v areálu skanzenu a 
zámku v Chanovicích. Chanovičtí zvou místní i přespolní na celou řadu dalších 
akcí 18. ročníku Kulturního léta do Chanovic. Podrobnosti najdete na: 
http://www.chanovice.cz/index.php?page=771&lag=&lang=cz 

 

8. 7. 
Traktorfest Ruda 2012 – 5. ročník 
více informací 

 

9. 7. 
Clematis show 
více informací 

 

http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1017&n=exkurze-na-komunitni-statky.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1017&n=exkurze-na-komunitni-statky.html
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4784&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4786&Lang=cs
http://www.chanovice.cz/index.php?page=771&lag=&lang=cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4766&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4788&Lang=cs
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10. 7. 
Polní den o bramborách 
více informací 

 

11. 7. 
Slavnostní uvedení bioplynové stanice Dolní Heřmanovice do provozu 
více informací 

 

12. 7. 
Polní den Europlantu 
více informací 

 

12. 7. 
Den zemědělského zkušebnictví ÚKZÚZ 
více informací 

 

14. 7. 
Bioslavnosti 2012 
Pozvánka – Staré Město pod Sněžníkem  

 

14. 7. 
Vypichovaná aranžmá 
více informací 

 

17. 7. 
Výstava fuchsií 
více informací 

 

19. 7. 
Polní den o bramborách 
více informací 

 

20. 7. 
Prohlídka sortimentu okurek 
více informací 

 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4219&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4814&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4102&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4832&Lang=cs
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/70298/bioslavnosti-2012
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4820&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4791&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4220&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4790&Lang=cs
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24. 7. 
POLNÍ DEN O BRAMBORÁCH  
firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod 
Odborný seminář o pěstování, technice, odrůdách, sadbě, konzumu a 
zpracování brambor 
více informací 

 

26. 7. 
Polní den Europlantu 
více informací 

 

28. 7. 
Ovčácké slavnosti plzeňského krajského sdružení, 
Krajská výstava ovcí a koz 
více informací 

 

31. 7. 
Polní den o bramborách 
více informací 

 

 

 

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. 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4036&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4103&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4168&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4221&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.nzm.cz/
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patře + muzejní dvůr  
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz 
Telefon: 233 376 012 

 

 

 

Potravinářství 
 

9.–29. 7. 

Regionální gastronomické slavnosti „Jídlo z blízka“  

Pořadatel: Slow-Food Brno 

Místo: 13 restaurací v Brně 

http://www.jidlozblizka.cz  

 

14. 7. 
Bioslavnosti 2012 
Pozvánka – Staré Město pod Sněžníkem  

 

 

 

Životní prostředí a ekologie 
 

6.–8. 7. 
Venkovní hliněné prostorové objekty 
Stavění s přírodou. Lektor Lída Temelová. Teorie – Výtvarné možnosti využití 
přírodních materiálů, možnosti a variabilita využití venkovních hliněných 
prostorových objektů, zajímavé realizace ve Světě.  
Místo konání | Hostišová u Zlína. Hostišová 102. 
Pořádá | o. s. Baobaby, http://www.baobaby.cz Viktor Karlík  
e-mail: stav.baobaby@gmail.com tel.: 605 371 737 

 

29. 7.  
Včela a člověk 2012 
Seminář o přirozeném či biodynamickém chovu včel  
[ více ] 

 

mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://www.jidlozblizka.cz/
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/70298/bioslavnosti-2012
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/venkovni-hlinene-prostorove-objekty
http://www.baobaby.cz/
mailto:stav.baobaby@gmail.com
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1025&n=vcela-a-clovek-2012.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/kalendar/?id=1025&n=vcela-a-clovek-2012.html
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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. 

http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.uzei.cz/

