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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

listopad 2012 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

Zveme Vás na zajímavou výstavu 
 
20. 9.–31. 12. 
Mezinárodní výstava ke stému výročí ÚZEI 
Století zemědělského ekonomického výzkumu a knihovny. 
Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. 
Více informací 
Pořadatel: ÚZEI 
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 
Další údaje: www.uzei.cz 

 

 

 

Zemědělské výstavy 
 
2.–3. 11. 

Výstava zvířectva a ovoce 

Libeň u Dolních Břežan 

Výstava probíhá v areálu ZD vlastníků v Libni (Praha-západ), 

otevřeno pá 14–18 h, so 8–14 h. 

 
16.–18. 11. 

Chovatel 2012  
Výstaviště – Lysá nad Labem 

http://www.uzei.cz/
http://www.nzm.cz/vystavy/?id=302
http://www.agronavigator.cz/www.uzei.cz
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Celostátní výstava drobného zvířectva opět v Lysé nad Labem 

Počty přihlášených zvířat v roce 2012  

Králíci, holubi, drůbež  

Více než 1 900 holubů 

Více než 2 100 králíků 

Více než 700 kusů drůbeže  

Ukázkové expozice činčil a nutrií. 

Pro chovatele jsou připraveny: poradenská služba, prodej pomůcek, 

veterinárních přípravků a krmiv.  

!!!POZOR!!! DO VÝSTAVNÍCH HAL NEBUDE UMOŽNĚN VSTUP SE ŽIVÝMI 

ZVÍŘATY!!! POZOR!!! 

 
 
 

Zahradnické výstavy 
 

20. 10.–2. 11. 

Úroda z polí, zahrad a sadů – Valašský Hortikomplex 

Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 

V Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Janíkově stodole 

VMP se uskuteční tradiční výstava odrůd ovoce, zeleniny a vybraných 

zemědělských plodin včetně krajových odrůd ovoce. Výstava je pořádána 

současně i jako „Okresní výstava ovoce a zeleniny ČZS“ okresu Vsetín. 

Výstavy se účastní také řada pěstitelů a šlechtitelů z celé Moravy. 

Otevírací doba VMP je 10–16 hodin, pondělí je zavírací den. 

Součástí výstavy je také přednáška pěstitelské firmy z Velhartic na 

téma „Brambory“ v sobotu dne 27.10 2012 v době 10,30 až 13,00 hodin v 

Sušáku VMP. 

 

 

 

Vánoční a adventní výstavy 
 

16.–18. 11. 

Vánoční výstava a vzpomínka na Františka Nepila 

Nižbor - zámek 

Výstavu pořádá ZO ČZS Nižbor v prostorách Nižborského zámku. Letošní 

výstava (v pořadí již desátá) bude vánoční a je věnována místnímu rodákovi 

spisovateli Františku Nepilovi. K vidění budou vánoční aranžmá, betlémy, 

stolování, zdobení vánočních stromků apod. Je vyhlášena soutěž o nejhezčí 

vánoční a novoroční přání. Prodávat se budou perníčky, vánoční pečivo, 

http://www.vmp.cz/
http://www.nizbor.com/zamek.php
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vizovické pečivo, med a kosmetika z medu, káva z místní pražírny, víno, 

slaměné, keramické a jiné ozdoby, výrobky ze dřeva, patchwork, vánoční 

františky. Tradičně probíhá výstava jablek se soutěží o nejkrásnější jablko. 

Výstavu provází obrázky a výrobky dětí z místní školy a školky. Otevřeno je 

denně od 10–17 hod. a vstupné je dobrovolné. 

 
 
 

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

11. 11. 

Svatomartinské slavnosti a pečená husa 

Záštita ministra zemědělství a podpora Vinařského fondu. 

Vše na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2 od 8:00 do 21:00. 

 

Nalok.cz – největší a nejaktuálnější seznam všech farmářských trhů 
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy 
 
Farmářské trhy – termíny a adresy 
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/ 
 
Havlíčkobrodské farmářské trhy 
http://koudeluvtalir.muhb.cz 
Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod 
 
Venkovské trhy 
Hotel Palcát, Tábor 
sales@hotelpalcat.cz 
Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB) 
 
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  

http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.nalok.cz/farmarske-trhy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/
http://koudeluvtalir.muhb.cz/
mailto:sales@hotelpalcat.cz
http://files.hotelpalcat.cz/200000962-f30cef4076/Kalend%C3%A1%C5%99%20venkovsk%C3%A9%20trhy%20-%20koncept.xls
http://www.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
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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.  
 
 
 

Zemědělství a zahradnictví 
 Semináře, konference a školení 
 

1. 11. 

Kukuřičná maturita 

intenzivní pěstování kukuřice v souladu s předpisy 

více informací 

 

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
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=16
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5087&Lang=cs
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6. 11. 

Seminář „Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní 

úrodnosti a ochrana půdy“, Ostrožská Lhota 

Seminář je zaměřený na možnosti ochrany půdy před destrukčními a 

degradačními účinky v systému pěstování rostlin a zpracování půdy včetně 

opatření řešících erozní ohroženost soustavou protierozních opatření. 

 

6. 11. 

Seminář Vertikální zahrady – nový fenomén urbanizované krajiny 

Přednáší Ing. Zuzana Klusová, zahradnická inženýrka (Svobodné zahrady Klus 

s. r. o.), která se zabývá vývojem technologií vertikálních zahrad a jejich 

zdokonalováním pro podmínky v České republice včetně testování vhodných 

materiálů. 

Seminář je určen pracovníkům odborů úřadů městských částí hl. m. Prahy (ŽP, 

stavební, rozvoje), pracovníkům Magistrátu hl. m. Prahy, pracovníkům 

nestátních neziskových organizací, studentům i dalším zájemcům o 

problematiku zeleně a architektury. 

Název akce: Seminář Vertikální zahrady – nový fenomén urbanizované krajiny 

Termín konání akce: 6. 11. 2012 

Místo konání akce: Praha, Magistrát hlavního města Prahy 

Adresa konání akce: Jungmannova 35, Praha 1 (Škodův palác), místnost 201 

Web: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/seminar-vertikalni-zahrady-novy-

fenomen-urbanizovane-krajiny/ 

Kontakt: Lucie Vančurová 

E-mail: lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz 

Telefon: 777811428 

Pořadatel: Ekocentrum Koniklec 

Druh akce: Seminář, školení 

Tematické zaměření akce: Ekologické stavění, bydlení | Voda 

 

7. 11. 

Seminář „Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní 

úrodnosti a ochrana půdy“, Chabrovice 

Seminář je zaměřený na možnosti ochrany půdy před destrukčními a 

degradačními účinky v systému pěstování rostlin a zpracování půdy včetně 

opatření řešících erozní ohroženost soustavou protierozních opatření.  

 

7. 11. 

Vzorové posklizňové linky a sila aneb „co je zase v oboru nového“ 

více informací 

 

7. 11. 

Seminář „Aktualizace a rozšíření požadavků podmíněnosti od roku 2013“, 

Dolany 

http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457417/?calendar=
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457417/?calendar=
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=46382&URL=http%3A%2F%2Fwww.ekocentrumkoniklec.cz%2Fseminar-vertikalni-zahrady-novy-fenomen-urbanizovane-krajiny%2F
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=46382&URL=http%3A%2F%2Fwww.ekocentrumkoniklec.cz%2Fseminar-vertikalni-zahrady-novy-fenomen-urbanizovane-krajiny%2F
mailto:lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz
http://www.enviweb.cz/staveni
http://www.enviweb.cz/voda
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457421/?calendar=
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457421/?calendar=
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4969&Lang=cs
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-aktualizace-a-rozsireni-pozadavku-podmine-a2457420/?calendar=
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-aktualizace-a-rozsireni-pozadavku-podmine-a2457420/?calendar=
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Seminář je zaměřený na postupné zavádění a rozšiřování podmíněnosti, na 

požadavky evropských směrnic týkajících se welfare (SMR 16–18), na 

požadavky národní legislativy týkající se welfare a na aktuální změny ostatních 

požadavků podmíněnosti v důsledku novelizace předpisů zahrnutých do 

požadavků podmíněnosti.  

 

7. 11. 

Energetické plodiny KWS 2012 

více informací 

 

7. 11. 

Za obnovou zemědělské krajiny 

Přednáška proběhne na FLD ČZU v Praze na téma: Za obnovu zemědělské 

krajina – spojeno s možností podepsání petice. 

Přednášející: doc. Jakub Hruška 

Místo konání:zasedací místnosti FLD ČZU v Praze od 17:30 hod. 

Informace: 

Jan Cukor – cukor@fld.czu.cz 

Jaroslav Petruželka – petruzelka@fld.czu.cz 

Přednáška je otevřena zdarma pro studenty a zaměstnance ČZU i pro 

veřejnost. 

 

8. 11. 

Seminář „Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní 

úrodnosti a ochrana půdy“,Ostředek 

Seminář je zaměřený na možnosti ochrany půdy před destrukčními a 

degradačními účinky v systému pěstování rostlin a zpracování půdy včetně 

opatření řešících erozní ohroženost soustavou protierozních opatření.  

 

9. 11. 

Mezinárodní konference a setkání chovatelů ovcí a koz v Seči 

více informací 

 

9. 11. 

Jaká je budoucnost chovu skotu a bioplynových stanic? 

více informací 

 

9. 11. 

Osiva v ekologickém zemědělství 

První ze seminářů. 

více informací 

 

14. 11. 

50 let Agrochemického zkoušení zemědělských půd v České republice 

40 let dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5033&Lang=cs
mailto:cukor@fld.czu.cz
mailto:petruzelka@fld.czu.cz
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457423/?calendar=
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-hospodareni-na-pude-ve-vazbe-na-udrzovani-a2457423/?calendar=
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4175&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5089&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5101&Lang=cs
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více informací 

 

14. 11. 

Bioenergie (Biomasa a Bioplyn) 2012 

Desátý ročník tradiční konference se bude snažit odpovídat na aktuální otázky 

v oblasti legislativy, ekonomiky a nových technologií. 

více informací 

 

14. 11. 

Informační seminář pro zemědělce v Mladé Boleslavi  

Další údaje: 

http://www.kis-

stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf 

 

14. 11. 

Seminář „Aktualizace a rozšíření požadavků podmíněnosti od roku 2013“, Ústí 

nad Orlicí 

Zaměřený na postupné zavádění a rozšiřování podmíněnosti, na požadavky 

evropských směrnic týkajících se welfare (SMR 16–18), na požadavky národní 

legislativy týkající se welfare a na aktuální změny ostatních požadavků 

podmíněnosti v důsledku novelizace předpisů zahrnutých do požadavků 

podmíněnosti.  

 

14. 11.ady v zemědělské krajině  

Pozvánka na seminář Mokřady v zemědělské krajině  

Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí pořádá 14. listopadu 2012 seminář Mokřady v zemědělské krajině, 

který se bude konat v tomto ústavu (Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6). Seminář 

se bude věnovat významu mokřadů v zemědělské krajině a představí 

dosavadní poznatky o vzájemné interakci mokřadů a zemědělství. Seminář je 

určen zejména zemědělcům, vlastníkům zemědělské půdy, pracovníkům v 

ochraně přírody a životního prostředí, výzkumným pracovníkům v oblasti 

zemědělské výroby a ochrany vod a půd, zemědělským poradcům a 

vodohospodářům. 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu. 

Program semináře: Program semináře (DOC, 25 KB) 

E-mail: cropscience@vurv.cz 

Telefon: 233 022 111 

Další údaje: 

http://eagri.cz/public/web/file/175609/Seminar_Mokrady_pozvanka.pdf 

 
20. 11. 

Informační seminář pro zemědělce v Kutné Hoře  

Další údaje: 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5045&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5079&Lang=cs
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-aktualizace-a-rozsireni-pozadavku-podmine-a2457425/?calendar=
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-aktualizace-a-rozsireni-pozadavku-podmine-a2457425/?calendar=
http://eagri.cz/public/web/file/175611/Program_Mokrady.doc
mailto:cropscience@vurv.cz
http://eagri.cz/public/web/file/175609/Seminar_Mokrady_pozvanka.pdf
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http://www.kis-

stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf 

 
21. 11. 

Příroda a lovy na Sibiři 

Přednáška proběhne na FLD ČZU v Praze na téma: Příroda a lovy na Sibiři; 

přednášející: doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. 

Místo konání: zasedací místnosti FLD ČZU v Praze od 17:30 hod. 

Informace: 

Jan Cukor – cukor@fld.czu.cz 

Jaroslav Petruželka – petruzelka@fld.czu.cz 

Přednáška je otevřena zdarma pro studenty a zaměstnance ČZU i pro 

veřejnost. 

 
24. 11. 

Adventní a vánoční seminář 

více informací 

 

24. 11. 

Svatební floristický seminář 

Svatební kurz pro začátečníky (zpracování svatebních kytic), certifkát 

více informací 

 

29. 11. 

Setkání s Europlantem v západních Čechách 

více informací 

 

29. 11. 

Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce 

přepravující zvířata 

více informací 

 

29. 11. 

Konzervovaná krmiva 

více informací 

 

30. 11. 

Adventní floristický seminář 

Vánoční floristika, vhodné pro začátečníky i pokročilé, výroba adventního 

věnce či aranžmá 

více informací 

 
 
 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/POZVANKA_na_soubor_seminaru.pdf
mailto:cukor@fld.czu.cz
mailto:petruzelka@fld.czu.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5027&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4906&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4105&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5104&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5096&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4905&Lang=cs
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Předváděcí, firemní a polní dny 

 
2. 11. 

Nákupní trh plemenných beránků a Den otevřených dveří  

Nákupní trh plemenných beránků, Den otevřených dveří na ekofarmě 

více informací 

 

3. 11. 

Svatební kytice 

více informací 

 

3. 11. 

Víkendový floristický kurz 

Floristický kurz pro začátečníky, příprava kytic, aranží, svatby, věnce atd. 

Certifikát  

více informací 

 

5. 11. 

Intenzivní čtyřdenní floristický kurz 

Floristický kurz pro začátečníky, příprava kytic, aranží, svatby, pohřbu atd. 

Certifikát a skripta  

více informací 

 

7. 11. 

XV. rostlinolékařské dny 

více informací 

 

7. 11. 

Den otevřených dveří Agroobchod sever 

více informací 

 

7. 11. 

XV. rostlinolékařské dny 

Aktuální informace a novinky z oblasti ochrany rostlin. 

více informací 

 

8. 11. 

Ležnické Biodožínky na farmě Fr. Bartoně 

více informací 

 

8. 11. 

Vzorové posklizňové linky a sila aneb „co je zase v oboru nového“ 

více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5100&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5030&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4903&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4904&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5102&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5080&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5090&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4130&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4970&Lang=cs
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8. 11. 

Základy aranžování květin 

Základy aranžování květin pro začátečníky, certifikovaný pracovní kurz 

více informací 

 

10. 11. 

Den s floristy 

více informací 

 

10. 11. 

Úvod do floristiky II. 

Floristický kurz pro mírně pokročilé, úvod do svatební a smuteční floristiky. 

více informací 

 

13. 11. 

Základy vázání kytice 

Základy vázání kytice pro začátečníky, certifikovaný pracovní kurz. 

více informací 

 

14. 11. 

Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování 

produktů 

více informací 

 

14. 11. 

Den otevřených dveří 

více informací 

 

16. 11. 

Brněnská růže 

více informací 

 

16. 11. 

Základní výběr býků českého strakatého skotu do plemenitby 

více informací 

 

17.–18. 11. 

Letenská husa a Košt svatomartinského vína (VI. ročník)  

Národní zemědělské muzeum, Praha 7 

Tradiční slavnost Národního zemědělského muzea Praha spojená s ukázkami 

starých českých řemesel a zručností, prezentacemi, ochutnávkami a prodejem 

gastronomických specialit, včetně husích pochoutek, provázená koštem 

svatomartinských a mladých vín předních moravských a českých vinařských 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4900&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5031&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4902&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4901&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4617&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5094&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5025&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4204&Lang=cs
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výrobců, cimbálovou hudbou, stánkovým prodejem na muzejním dvoře a 

programem pro děti. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR Petra 

Bendla a starosty... více 

 

24. 11. 

Přírodní zahrada pro začátečníky  

Občanské sdružení KomPot zve na další setkání na téma přírodní zahrady ve 

Středoklukách. Využijte jedinečné příležitosti naučit se, jak pečovat o zahradu 

v souladu s přírodou. Zapojte se do navrhování podoby ukázkové přírodní 

zahrady sdružení KomPot ve Středoklukách. 

 

26. 11. 

Kurz inseminace skotu, ovcí a koz 

VFU Brno pořádá kurz inseminace skotu, ovcí a koz, zakončený odbornou 

zkouškou.  

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 
 
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 
 
8. 11. 

Seminář Použití dřevin ve veřejné zeleni 

(obsah , závazná přihláška.doc  

 
29. 11. 

http://www.nzm.cz/akce/?id=313
http://biospotrebitel.cz/akce?eventId=30
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5095&Lang=cs
mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.nzm.cz/
mailto:lubomir.marsik@nzm.cz
http://www.dtpce.cz/pdfs/pri12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/pr12pr.doc
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Význam lesnictví pro rozvoj venkova 

více informací 

 
 
Duben – prosinec 2012 
Pojďte s námi do lesa – akce pro veřejnost s tematikou lesa 
Místo konání: Olomoucký kraj 
Doporučeno pro: veřejnost 
Kontakt: www.kr-olomoucky.cz  
 
Celý rok 2012 
programy lesní pedagogiky 
Místo konání: Ostrava 
Kontakt: edelsbergerova@ostravskelesy.cz  
 
Celý rok 2012 
Stezka korunami stromů Lipno 
Místo konání: Lipno nad Vltavou 
Doporučeno pro: veřejnost 
Kontakt: www.stezkakorunamistromu.cz  
 
 
 

Potravinářství 
 

8.–10. 11. 

GASTROFEST 

Datum konání: 8. 11.–10. 11. 2012 Hotely, restaurace, odborné školy, výrobní a 

dodavatelské firmy pro gastronomii.  

Více informací na: http://www.gastrofest.cz nebo gastkom@seznam.cz 

 
 
 

Životní prostředí a ekologie 
 
6. 11. 

Seminář Nová legislativa ochrany ovzduší 

(obsah, závazná přihláška.doc ) 

 
8. 11. 

Národní protipovodňová konference 

více informací 

 

9. 11. 

Osiva v ekologickém zemědělství  

Bioinstitut pořádá 1. kurz z cyklu vzdělávacích seminářů a exkurzí: 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5103&Lang=cs
http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/lesni_pedagogika/poj-te-s-n-mi-do-lesa-kalend-akc-2012.pdf
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.ostravskelesy.cz/lesni-skola-programy.html
mailto:edelsbergerova@ostravskelesy.cz
http://www.stezkakorunamistromu.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/13785-gastrofest/
http://www.gastrofest.cz/
mailto:gastkom@seznam.cz
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov212.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/ov212pr.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5081&Lang=cs
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Osiva v ekologickém zemědělství  

Kurz č. 1 

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu 

Agrotechnika pěstování hlavních polních plodin – semenářství obilnin 

Kde: VH Agroton, s. r. o. Velké Hostěrádky, okr. Břeclav  

Pozvánka  

Více o projektu ZDE 

 

20. 11. 

Kurz Odpadový hospodář 

(obsah, závazná přihláška.doc ) 

 

21. 11. 

Pozvánka na semináře věnované plnění ohlašovacích povinností vyplývajících 

z legislativy na ochranu životního prostředí 

Autor: PK ČR 

Ohlašovací povinnosti vyplývající z legislativy na ochranu životního prostředí 

Cyklus seminářů se uskuteční od 30. října do 21. listopadu 2012. Pozvánku 

naleznete v příloze. 

Přihlásit se je možné elektronicky na e-mailové adrese: ehlova@foodnet.cz 

(uvádějte prosím: jméno účastníka, adresu společnosti/fyzické osoby, 

kontaktní telefon a místo, kde se budete účastnit) 

Kontaktní osoba: JUDr. Zdenka Ehlová, Potravinářská komora ČR, Počernická 

96/272,108 03 Praha 10-Malešice 

tel.: +420 296 411 193 

mobil: +420 724 218 765 

 

23. 11. 

Zpracování mléka na farmě, výroba mléčných bioproduktů, podpora zpracování 

na farmě 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku Vás srdečně zve 

na seminář 

Zpracování mléka na farmě, výroba mléčných bioproduktů, podpora zpracování 

na farmě. 

Seminář je pořádán v úzké spolupráci s PRO-BIO regionálním centrem 

Jeseníky  

Místo konání: Ekofarma AMALTHEA, Hvozd 59, 798 55 

Čas konání: 9.30–15.30 hodin  

Program semináře:  

1. Výroba sýra přímo na farmě (technologický postup): gouda  

2. Novinky z oblasti zpracování mléka na farmě 

3. Propojení faremního zpracování a marketingu  

Kurz je přednostně určen pro ekologické zemědělce – vzhledem k přehledu 

legislativy a podmínkám hospodaření na farmě Amalthea. V případě účastníka, 

http://www.pro-bio.cz/cms/ms_files/60RRPMKR1882.pdf
http://www.bioinstitut.cz/prv.html
http://www.dtpce.cz/pdfs/hos12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/hos12pr.doc
mailto:ehlova@foodnet.cz
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který zemědělsky nehospodaří, upozorňujeme na registrační poplatek 500,- 

Kč/osoba, ze kterého budou hrazeny náklady na realizaci praktického kurzu.  

Občerstvení zajištěno. Pro omezenou kapacitu seminární místnosti nutné 

přihlášení předem na andrea.vizinova@pro-bio.cz. 

Pozvánka 

 

27. 11. 

Solární energie 2012 v ČR 

8. ročník konference o stavu a perspektivě využití solární energie v ČR 

více informací 

 

27. 11. 

Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2012 

Nejvýznamnější akce v rámci energetického využití biomasy (hosté: Babiš, 

Bursík, Habart). 

více informací 

 

 

 

 
 
 

Odkazy na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a  

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

mailto:andrea.vizinova@pro-bio.cz
http://www.pro-bio.cz/cms/ms_files/22TGXVPK1871.pdf
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=4986&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2012&aid=5057&Lang=cs
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/

