ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
 MÁNESOVA 1453/ 75, 120 56 PRAHA 2
 222 000 111

Kalendář akcí
červen 2011
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru
zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.

Zemědělské výstavy
23. – 26.6.
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Jedná se o jedinečnou a velmi obsáhlou celorepublikovou prezentaci hospodářských
zvířat, krmiv a zemědělské a chovatelské techniky a technologií.
Zvýrazněným tématem bude tradičně BIOMASA – její zpracování a využití.
Na základě kladných ohlasů se bude Národní výstava konat souběžně s Mezinárodní
výstavou chovatelských potřeb PROPET a s ní spojenými mezinárodními výstavami
psů INTERCANIS a koček INTERFELIS.
Oborové členění:
1. SKOT - skot holštýnský, skot český strakatý, skot masný
2. PRASATA
3. OVCE A KOZY
4. KONĚ
5. DROBNÉ ZVÍŘECTVO
6. PŠTROSI
7. OSTATNÍ CHOVNÁ I LOVNÁ ZVĚŘ
8. STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU KRMIV
9. STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
10. KRMIVA, DIETETIKA
11. OSIVO, SADBA
12. VETERINÁRNÍ TECHNIKA A MEDICÍNA
13. INSEMINAČNÍ A REPRODUKČNÍ TECHNIKA, GENETIKA
14. DIAGNOSTICKÉ, LÉČEBNÉ A DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
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15. LABORATORNÍ TECHNIKA
16. TRAKTORY
17. MALÁ ZEMĚDĚLSKÁ MECHANIZACE
18. STROJE DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ
19. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
20. OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
21. BIOMASA
Doprovodný program:
• Přehlídka a hodnocení holštýnského skotu
• Přehlídka a hodnocení českého strakatého skotu
• Přehlídka a hodnocení masného skotu
• Přehlídka a hodnocení plemenných beranů
a aukce
• Předvádění a hodnocení ovcí a koz
• Předvádění a hodnocení prasat
• Přehlídka a hodnocení koní
• Exhibiční jezdecké a westernové závody
• Ukázky zápřeže koní
• Odborné komentáře, odborné semináře, soutěže
Kontaktní osoba :
Mgr. Jan Kuběna, vystavazvirat@bvv.cz; Mgr. Dorian Maršálek, dmarsalek@bvv.cz
Pořadatel :
Veletrhy Brno, a.s.
Místo :Výstaviště Brno; Výstaviště 1, 647 00 Brno
E-mail :vystavazvirat@bvv.cz
Telefon :+420 541 152 834
Fax :420 541 153 068
Další údaje :www.vystavazvirat.cz
Pozvánka na NÁRODNÍ VÝSTAVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKYVýstaviště Brno, 23. - 26. 6. 2011 >>
30.6.
Kralovická zemědělská výstava 2011
Odrůdové pokusy,výstava mechanizace s ukázkami,chovatelský den
více informací

Zahradnické výstavy
20.5. – 5.6.
Výstava rozchodníků a zimovzdorných sukulentů
Ředhošť
Již III. ročník výstavy. Pořádá Palete garden
více informací na www.paletegarden.cz.
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25.5. – 2.6.
Trvalkové dny
České Budějovice
Prodejní výstava se koná na dvorku Galerie Pod kamennou žábou na Piaristickém
náměstí od 9 do 18 hodin. 28. 5. v 18 hodin - přednáška Trvalky v zahradě. Po celou
dobu květiny ke koupi i ke koukání.
26.5. – 3.6.
Výstava masožravých rostlin
Brno, Botanická zahrada
Výstava ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, Kotlářská 2, koná se 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.

1.6.
Výstava balkónových květin
více informací

1.6.
Výstava balkónových a kbelíkový květin, výstava fuchsií
více informací

1.6.
Choroby a škůdci okrasných dřevin
více informací

1.6.
Léto v arboretu – kosatce
více informací

2.6.
Trvalkový víkend
více informací

2.6.
Trávníky 2011
více informací
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2.6.
Blooms
více informací

2.6.
Jalovice 2011
více informací

2. – 6.6.
Květinové dny, harmonie vůní a barev
Popovice u Uherského Hradiště
V prostředí přírodního amfiteátru AMFÍK Bukovina bude možno shlédnout výstavu
květin společně s uměleckou keramikou, ukázky zahradní architektury, doplněnou o
prodej květin, okrasných dřevin, ukázky drobné mechanizace, lidových řemesel. V
rámci výstavy je připraven bohatý program jehož součástí budou ukázky práce
floristů, módní přehlídku, vystoupení lidových souborů a muzik. Ve dnech 4. a 5.6.2011
je součástí výstavy prodejní jarmark. Otevřeno 2.6. 13-18 hod., 3.-5.6. 9-18 hod., 6.6. 916 hodin. Podrobnosti o výstavě, programu a samotném amfiteátru naleznete na
www.amfikbukovina.cz.
3. – 19.6.
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
Praha 5, zahradnictví Král
Výstava na novém místě, samozřejmě nebude chybět prodej sukulentů, keramiky a
literatury.
Zahradnictví Král, metro B Lužiny, autobusová zastávka Amforová. Parkování u
zahradnictví Zahradnictví Král, Praha 5 Stodůlky, Kolovačská 1938, denně 10-18 hod.
(u pumpy Šafránka na Jeremiášově ulici).
4.6.
Muzejní noc květinových skřítků
více

4.6.
110 let zahradnického školství
více informací

5.6.
Aranžování květin v historickém interiéru
více informací
6. – 11.6.
Výstava kaktusů a sukulentů
Jičín, Valdštejnovo náměstí
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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 rosrlin a tombola.
Výstava je otevřena každý den od 8 do 18 hod.
9. – 11.6.
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.10. – 19.6.
Výstava bonsají a sukulentů
České Budějovice
Výstava probíhá od 9-17 hod. v kruhovém sále KD Metropol, Senovážné náměstí.
Výstavu pořádá kulturní dům Metropol, spolupořadatel - Willinger Karel a Zimandl
Martin. Bude vystaveno 160 tropických bonsají a bonsají mírného pásma, dále 90
vzrostlých sukulentů. Zajištěn prodej a odborná poradna. Vstupné 70,- Kč děti 50,- Kč.

11.6.
Mistrovské floristické zkoušky
více informací

11.6.
Dekorace na stůl
více informací

11.6.
Výstava kosatců a jarních trvalek
více informací
11. – 19.6.
Výstava kaktusů a sukulentů
Libochovice
Pořádá Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů, Roudnice nad Labem ve skleníku zámecké
zahrady v Libochovicích. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

15.6. – 31.8.
mimo středy
Fuchsie v Liberci
Liberec, Staré Pavlovice
Tradiční výstava květin. Vystaveno bude 1300 kultivarů fuchsií, 400 odrůd pelargonií,
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90 kultivarů achimenes. Otevřeno každý den mimo středy od 10 do 18 hod.
Místo konání: Zahradnictví Jiří Pevný, Hrdinů 590/36 Liberec 12, Staré Pavlovice.
16. – 19.6.
RŮŽOVÁ ZAHRADA
Lysá nad Labem - Výstaviště Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické
trhy

16.6.
Bylinkové obce Mutišov
více informací

17.6. – 31.7.
Léčivé rostliny
Praha – Troja, Botanická zahrada
Léčivé rostliny nejen jako užitkové rostliny, ale především jako esteticky atraktivní
součást našich zahrad. (Výstavní sál, Ornamentální zahrada, skleník Fata Morgana
9–19 hodin.)

18.6.
Havířov v květech
květiny ve městě
více informací

18.6.
Floristické techniky a pracovní postupy
více informací

18.6.
Havířov v květech
více informací

18.6.
Naše domácí stromy a keře
více informací

20.6.
Intenzivní kurz floristika
více informací
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23. – 25. 6.
Výstava kaktusů a sukulentů
Kladno
Pořádá ČZS - klub kaktusářů Kladno a Dům techniky ČS VTS Kladno v prostorách
Domu techniky na Sítné. Otevřeno od 8,30 do 17, sobota do 16 hodin.
25. – 26.6.
Soutěžní výstava růží
Veltrusy - zámek
Zveme všechny milovníky růží na zámek do Veltrus, kde proběhne 25.-26. června 2011
soutěžní výstava růží - o vítězi může rozhodnout i Váš hlas.
Soutěžit mohou i zájemci z řad zahrádkářů, jen je nutné v pátek 24. 6. dodat do Veltrus
růže s popisem – jméno soutěžní růže, adresa pěstitele, kontakt na něho.

25.6.
Úvod do smuteční a sezónní floristiky
více informací

26.6.
Demopark a Demogolf 2011
více informací

28.6.
Mezinárodní kongres k listovým chorobám ječmene
více informací

Výstavy – různé
10. – 12.6.
RODINA A VOLNÝ ČAS
Louny - Výstaviště 1. ročník prodejní a kontraktační výstavy

25. – 26.6.
INTERFELIS
Brno - Výstaviště (hostující akce) Mezinárodní výstava koček
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25. – 26.6.
INTERCANIS
Brno - Výstaviště (hostující akce) 45. mezinárodní výstava psů

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky
9.6.
BIOTRH NA TOULCOVĚ DVOŘE
Jarmark
Chcete nakupovat faremní potraviny od ekologických zemědělců? Mít jistotu, že
nakupujete produkty ekologického zemědělství? Pak přijďte nakoupit na selské
Biotrhy na Toulcově dvoře.
[ více ]

19.6.
Chotkovské slavnosti
Národní zemědělské muzeum na zámku Kačina pořádá 19.6.2011 již osmnácté „
Chotkovské slavnosti“. Jejich začátek je od 10.oo do odpoledních 17.oo hodin.
V letošním roce zahrnují i oslavu dne dětí, kterému je přizpůsoben i jejich program.
Pro děti je připraveno „putování za broučky“ zámeckým parkem. Na jednotlivých
stanovištích budou děti překvapeny výjevy ze života hmyzu, které jim zpříjemní plnění
jednoduchých soutěží. Zpříjemněním budou...
více

23.6.
BIOTRH NA TOULCOVĚ DVOŘE
Jarmark
Chcete nakupovat faremní potraviny od ekologických zemědělců? Mít jistotu, že
nakupujete produkty ekologického zemědělství? Pak přijďte nakoupit na selské
Biotrhy na Toulcově dvoře.
[ více ]

18.6.
Farmářské slavnosti
více informací
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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
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
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.
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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 a konference

31.5. – 1.6.
Přírodní zahrady bez hranic
Dvoudenní seminář. Třetí z cyklu seminářů pro ekoporadce a veřejnost se zájmem o
přírodní zahrady. Vzdělávání v přírodním zahradničení, exkurze do přírodní zahrady v
Brně a celodenní exkurze do rakouských přírodních zahrad.
Místo konání | Brno. Veronica, Panská 9.
Pořádá | Ekologický institut Veronica, http://veronica.cz Veronika Fišerová
e-mail: veronika.fiserova@veronica.cz tel.: 542 422 757
Související odkazy: http://www.veronica.cz/?id=132&idg=236
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9.6.
ABY NÁM NEULETĚLY VČELY
Přednáška
Máte-li rádi včely a zajímá Vás jejich přirozených chov, jste srdečně zváni na
slavnostní premiérové promítání dokumentárního filmu Honzy Řeháka „by nám
neuletěly včely“.
[ více ]

11.6.
Drobní savci v klinické praxi
Propedeutika, diagnostika a příklady terapie u křečků, myší, potkanů, morčat a králíků.
Místo: VFU Brno Garant: prof. Z. Knotek, CSc., Dipl ECZM (herpetology)
www.vetkom.cz
více informací

15.6.
Povinná vzdělávací akce pro podoblast - zemědělství a ochrana přírody a krajiny
Akce je určena poradcům zapsaným v Registru poradců MZe. Hodnota akce = 80
bodů.
Kontaktní osoba :Ing. Ludmila Hrudová
Pořadatel :Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Místo :Velký sál v přízemí SVS, Slezská 7, Praha 2 - Vinohrady
E-mail :hrudova.ludmila@uzei.cz
Telefon :222 000 337

16.6.
Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující
zvířata
více informací

18.6.
Permakulturní zahrada - Městská zahrada
Seznámení s permakulturní zahradou ve městě. Zahrádka pro kuchyň a vhodné
struktury - klíčová dírka, sluneční past, jezírko. Zahrada jako obytný prostor. Praktické
lekce: tvorba německé kopy, setí a vysazování smíšených kultur, mulčování.
Místo konání | Praha 6 - Dejvice. Ekodomov, V Podbabě 29b.
Pořádá | Ekodomov o.s., http://www.ekodomov.cz Johana Passerin
e-mail: johana.passerin@ekodomov.cz tel.: 734 406 003
Související odkazy: http://www.permacultureglobal.com http://www.permakultura.cz
http://obcanskesdruzenipermanet.webnode.cz
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20. – 26.6.
Seminář se "šamanem rostlin", W.D. Storlem
Konference a semináře, Tábory, výlety a pobytové akce
Zcela unikátní příležitost osobního setkání s německým antropologem a
etnobotanikem WOLF-DIETER STORLEM , autorem světoznámých knih "Zahrada jako
mikrokosmos", "Čarovná moc rostlin", "Andělé, dévové a duchové rostlin" a mnohých
dalších…
Místo konání | Hostětín. Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86.
Pořádá | Ekologický institut Veronica, http://veronica.cz Mgr. Hana Machů
e-mail: hana.machu@veronica.cz tel.: 572 630 670, -739 569 264

29. 6. – 1.7.
Bioakademie 2011
Významné vědecké kapacity se chystají na letní konferenci, která přivítá nejen
ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin, ale také odborníky na
téma klimatické změny.
Místo konání | Lednice na Moravě.
Pořádá | PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, http://www.pro-bio.cz/ Milan Kouřil
e-mail: milan.kouril@pro-bio.cz tel.: 583 216 609

30.6.
Komunitní a domovní kompostování
Seminář je určen pro zástupce obcí, podnikatele, zemědělce.
Témata: Co to je prevence odpadu, jak zavést domovní a komunitní kompostování,
zkušenosti, příklady dobré praxe.
Odborná náplň akce: Legislativní povinnosti – proč zpracovávat bioodpad, co to je
komunitní, jak se liší od zařízení na zpracování bioodpadu • Surovinová skladba – jaký
odpad lze v systému prevence kompostovat • Třídění a sběr, volba technologie pro
zpracování bioodpadu • Komunitní kompostování • Osvěta marketing, praktické
příklady
Pozvánka
Pořadatel :ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Místo :ZERA, o.s., Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou
E-mail :info@zeraagency.eu
Telefon :568 620 070, 724 082 737
Další údaje :ww.zeraagency.eu

Předváděcí, firemní a polní dny
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1.6.
Polní den k jarnímu ječmeni a vybraným odrůdám ozimé řepky
více informací

2.6.
„Květinové dny – harmonie vůní a barev“
více informací

2.6.
18. Velký polní den obilnin v Branišovicích
více informací

2.6.
Polní den Rapool
více informací

3.6.
Case DEN
více informací

3.6.
Letní zahradnický festival
více informací

3.6.
Celostátní polní den obilnin a řepek firem SAATEN-UNION CZ a RAPOOL CZ
více informací

3. – 4.6.
SLAVNOSTI PIVA
České Budějovice - Výstaviště Prezentace pivovarů a sladoven, nealkoholické nápoje,
potraviny, suvenýry a vše co k dobrému pivu patří

4.6.
Perenářské dny
více informací
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4.6.
Dětský den na farmě
více informací

5.6.
Pradědečkův traktor
v termínu 4. – 5. června 2011, vždy od 8 do 17 hodin Předváděny v chodu budou
historické zemědělské stroje, stabilní a parní motory jednak ze sbírek muzea, jednak
zapůjčené exponáty. Novinkou bude modelové předvádění parní lanové orby
a předvádění zemědělské lokomobily Krátký. Přislíbena je účast parního vozu
Sentinel. V doprovodném programu je mj. vystoupení mažoretek, dětský program,
soutěže o věcné ceny. Občerstvení.
více

7.6.
2. Velký polní den v Chlumci nad Cidlinou
více informací

7.6.
Polní den Vnorovy
více informací

7.6.
Prohlídka odrůdových pokusů cukrovky, pšenice ozimé a kukuřice
více informací

7.6.
Den Pole KWS
Akce probíhá ve spolupráci se zemědělským podnikem Chaloupka Holostřevy. Sraz
účastníků proběhne v obecní hospodě v Holostřevech, 5 km od Boru u Tachova.
více informací

8.6.
Syngenta polní den
více informací
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8.6.
Zahradní a komunální technika
Komunální, lesní a zahradní technika pro každodenní nasazení
více informací

9.6.
Polní den "MendelAgro 2010"
Tradiční přehlídka polních pokusů pořádaná Mendelovou univerzitou v Brně ve
spolupráci s ELITA semenářská, a.s. a Syngenta Czech s.r.o.
více informací

9.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

10.6.
Polní den ozimých pšenic ve Skaličce u Hranic
Polní den ozimých pšenic, pořádají Hanácká osiva s.r.o.,AG.Ditana s.r.o. a Skalagro
a.s.ve Skaličce u Hranic
více informací

10.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

14.6.
Polní dny Basf
více informací

14.6.
Polní den 2011
více informací

15.6.
VII. VELKÝ POLNÍ DEN SOUFFLET AGRO a. s.
více informací
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15.6.
Travinářství současnosti – polní den
více informací

15.6.
4. Přeštický polní den
více informací

15.6.
Polní den v Hrubčicích
více informací

16.6.
Polní den Kroměříž
více informací

16.6.
Slavnostní setkání chovatelů u příležitosti 10. výročí založení Chovatelského družstva
Impuls
více informací

16.6.
Polní den P & L - přehlídky hybridů a technologie vertikálního zpracování půdy
více informací

16.6.
Polní den Bystřice
více informací

16.6.
Polní den Energen - přesné zemědělství
více informací
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16.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

16.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

16.6.
Chovatelský den ve Zdislavicích
více informací

17.-19. 6.
VII. Trvalkové dny a jarmark
Praha – Troja, Botanická zahrada
Výstavní sál, Ornamentální zahrada, skleník Fata Morgana, 9 – 19 hodin
Botanická zahrada společně s Českým spolkem perenářů pro vás připravili v rámci VII.
Trvalkových dnů pestrý program. Přijďte se inspirovat, pěstujte léčivé rostliny pro
radost i užitek!
Z Programu:
provázení po sortimentech trvalek botanické zahrady,
provázení po sortimentech léčivých rostlina a bylin,
bylinky a trvalky v nádobách – praktické ukázky osazování,
workshop – tvorba trvalkového záhonu,
expozice pěstitelů trvalek a bylin, prodej trvalek a bylin.

17.6.
Polní den Bernartice
více informací

17.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

17.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací
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17.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací
18. 6.
Havířov v květech
8-22 hodin Havířov
Květinový průvod městem. Floristická soutěž: "Floristická galerie". Odborný garant
Svaz květinářů a floristů ČR. Bohatý kulturní program pod širým nebem. Přijďte i Vy
prožít den plný květů a zábavy v městě stromů a květin.
18. – 19.6.
Dny otevřených dveří v Rozáriu
Hradec Králové
Na volných plochách uvidíte kultivary růží od předních šlechtitelů. V soutěžním rozáriu
se ověřuje jejich kvalita. Projdou-li náročným hodnocením, dostanou se do školek,
zahradnictví a obchodů, kde je bude možné získat. Rozárium spravuje hradecký odbor
Rosa klubu ČR, specializované organizace ČZS ve spolupráci s Magistrátem města
Hradec Králové a jeho organizací Technické služby.

18.6.
Pasení 2011
více informací

18.6.
Den otevřených dveří
více informací

21.6.
Polní dny Basf
více informací

21.6.
Naše pole
Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin a chemické ochrany,
prezentace zemědělské techniky
více informací
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22.6.
Polní dny Bayer CropScience
více informací

22.6.
Syngenta polní den
více informací

23.6.
Polní den Výzkumného ústavu pícninářského, s.r.o., a Zemědělského výzkumu, s.r.o.
více informací

23.6.
Polní den na pokusné stanici v Lukavci
více informací

23.6.
Polní den 2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ
více informací

24.6.
Den PENAMu ZEMOS Hustopeče
více informací

25.6.
PASENÍ 2011
více informací

30.6.
Chovatelský den v Kralovicích
více informací
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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

12. 5. – 12. 6.
Putovní výstava "Jak běží čas lesu a jak běží čas lidem"
Místo konání: Hrádek nad Nisou, infocentrum
Doporučeno pro: Veřejnost a pozvané MŠ
Kontakt: Cacka.Jana@uhul.cz

2. – 3.6.
1st EARSeL SIG Forestry workshop
Dálkový průzkum Země v lesním hospodářství - workshop pro zájemce z řad
vědeckovýzkumných odborníků a lidí z lesnického sektoru.
Místo konání: Praha, Národní technická knihovna Praha, Národní technická knihovna
Praha, Národní technická knihovna
Termín: kontakt: Dr. Filip Hájek, ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
www: http://www.earsel.org/SIG/Forestry/call.php, email: hajek.filip@uhul.cz
telefon: +420 555 530 474, fax:

2.6.
„Památné stromy“
Historie vztahu člověk a strom.
První podněty k ochraně stromů.
Začátky literatury.
Současný stav evidence vyhlášených památných stromů.
Další šetření u LČR a VLS.
Pasování stromů.
Dřeviny roku, stromy roku.
Mapování památných stromů a turistika.
Přínosy pro ekologickou výchovu.
Památné stromy ve výtvarnu a literatuře.
Stromy v Bibli.
Slavné citáty.
Památné stromy u nás a v Evropě - srovnání.
Prezentace 99 největších a nejkrásnějších stromů.
Přednáší: Ing. Pavel Kyzlik
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Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů
s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů.
K této příležitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti
starší 10 let.
Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále).
Kdy: každý čtvrtek od 17:00.
Vstupné: zdarma.
Bližší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz
!!! Změna programu vyhrazena !!!

4.6.
Den s LČR
LS Bystřice pod Hostýnem
Hrad Lukov
Pozvánka: Ing. Josef Dostál Dostal.ls134@lesycr.cz

7.6.
Rozhodovací procesy státní správ lesů v pochybnostech a prohlašování pozemků za
les
více informací

8.6.
Zahradní a komunální technika
Komunální, lesní a zahradní technika pro každodenní nasazení
více informací

9.6.
Odborný seminář s venkovními ukázkami
Hospodaření na lesním obecním majetku o velikosti 100 ha aneb Existují u nás
lesnické zahrádky?
obecní lesní majetky obcí Myštice a Mirotice v jižních Čechách

9.6.
„Projekt české pomoci při rekonstrukci lesních ekosystémů poškozených v roce 2005
požárem v národním parku Torres del Paine – Chile“
Chilský národní park Torres del Paine je přírodní oblastí jedinečné krásy, v níž vyniká
pohoří Paine s více než 50 skalními jehlany, povodí řeky Paine s ledovci, hlubokými
jezery, reprezentativní vegetací a různorodou faunou kraje Magallanes v Patagonii. V
únoru roku 2005 bylo zničeno nebo silně poškozeno celé spektrum vegetačních
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jednotek na ploše 15.470 ha následkem rozsáhlého požáru založeného
nedisciplinovaným českým turistou v sektoru jezera Laguna Azul. V roce 2010 byl
završen projekt obnovy části lesních ekosystémů požárem zničeného území
biosférické rezervace světového významu, který realizovala skupina českých
lesnických expertů z prostředků poskytnutých vládou České republiky.
Přednáší: Ing. Martin Smola
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů
s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů.
K této příležitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti
starší 10 let.
Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále).
Kdy: každý čtvrtek od 17:00.
Vstupné: zdarma.
Bližší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz
!!! Změna programu vyhrazena !!!

11.6.
Den otevřených dveří
LS Český Krumlov ZŠ TGM v Českém Krumlově
Pozvánka

11.6.
PŘIPRAVUJEME! Pražská muzejní noc
Národní zemědělské muzeum Praha se, stejně jako každý rok, zúčastní tradiční akce,
již 8. ročníku Pražské muzejní noci. Ta se letos koná v sobotu 11. června 2011 od 19
do 01 hod. a vstup pro všechny návštěvníky je volný ! K návštěvě našeho muzea bude
možné využít i pravidelnou autobusovou linku DP hl. m. Prahy z Palachova nám. - č. 7
! Pod samostatným názvem MYSLIVECKÁ MUZEJNÍ NOC V NÁRODNÍM
ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU.
více

16.6.
„Přínos českých lesníků v rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví“
Naši přední čeští lesníci působili ve světě především jako pracovníci mezinárodních
organizací. (v OSN, FAO, UN, UNESCO, UNIDO, YLO, atd.), jakož i v biratelních,
bilaterálních projektech v řadě rozvojových zemí Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Těchto
80 našich průkopníků odpracovalo celkem přes dvě stě let… Byli to dobří velvyslanci
naší země, ač nemám ani moře ani tropické lesy.
Přednáší: Prof. Ing. Erich Václav DrSc.
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů
s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů.
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K této příležitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti
starší 10 let.
Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále).
Kdy: každý čtvrtek od 17:00.
Vstupné: zdarma.
Bližší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz
!!! Změna programu vyhrazena !!!

18.6.
Den Českého lesa 2011 - pro širokou veřejnost, u příležitosti Mezinárodního roku lesů
pořádá CHKO Český les ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Regionálním
sdružením SVOL Plzeňského kraje a Kolowratovými lesy

23.6.
„Modelový les a Biosférická rezervace - moderní koncepty managementu krajiny“
Iniciativa Modelový les a Program UNESCO Člověk a Biosféra jsou dva moderní
přístupy k managementu krajiny, které jsou založeny na udržitelném využívání
přírodních zdrojů a ochraně přírody, přímé účasti dotčených subjektů (vlastníků
pozemků, státní správy, obcí, podnikatelů atd.) na směrování vývoje krajiny a
vytváření informačních sítí, v rámci které jsou sdíleny informace vedoucí rozumnému
využívání krajiny a přírodních zdrojů.
Přednáší: Ing. Petr Čupa
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů
s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů.
K této příležitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti
starší 10 let.
Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále).
Kdy: každý čtvrtek od 17:00.
Vstupné: zdarma.
Bližší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz
!!! Změna programu vyhrazena !!!

23.6.
Den lesa v Domažlicích - pro širokou veřejnost, u příležitosti Mezinárodního roku lesů
pořádá Regionální sdružení SVOL Plzeňského kraje a Městské lesy Domažlice

25.6.
Národní myslivecké slavnosti
více
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30.6.
„Čeští lesníci ve světě“ „S lesníkem kolem světa“
Mnoho českých lesníků působilo v posledních desetiletích v zahraničí, kde pomáhali
tamním státům pěstovat lesy, a využívat dřeva, jako obnovitelného zdroje suroviny.
Museli zvládnout fyzicky, ale i teoreticky velmi namáhavé úkoly. Často byli úplně
první, kteří mapovali rozsáhlé oblasti lesů, zjišťovali zásoby dříví v lesních porostech,
navrhovali jejich využití, a kteří v odlehlých lokalitách světa šířili principiální myšlenku
trvalosti. Čeští lesníci působili v oblastech světa, kde docházelo a bohužel stále
dochází k úbytkům lesů. O to důležitější je, aby se myšlenka trvale udržitelného
obhospodařování lesů stala samozřejmostí i pro tyto stále odlesňované lokality na
Zemi.
Přednáší: Ing. Richard Slabý
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů
s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů.
K této příležitosti uspořádalo ÚZEI přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, děti
starší 10 let.
Kde: Národní zemědělské muzeu Kostelní, 44 Praha 7 (v přednáškovém sále).
Kdy: každý čtvrtek od 17:00.
Vstupné: zdarma.
Bližší informace na 222 000 433 nebo stranska.kristyna@uzei.cz
!!! Změna programu vyhrazena !!!

Potravinářství
Webové stránky www.mesicbiopotravin.cz jsou spuštěny.
Farmáři, výrobci a prodejci biopotravin mají opět možnost propagovat své akce
přibližující spotřebitelům systém ekologického zemědělství webu.
www.mesicbiopotravin.cz

3.5. – 9.6.
Pozvánka na cyklus seminářů na téma:
Systém dozoru nad trhem s potravinami v ČR3. 5. - 9.6. 2011 >>

1.6.
Gastronomické slavnosti "Jídlo z blízka"
více informací

1.6.
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Systém dozoru nad trhem s potravinami v ČR
Pozvánka na seminář - Jihlava
3. – 4.6.
SLAVNOSTI PIVA
České Budějovice - Výstaviště Prezentace pivovarů a sladoven, nealkoholické nápoje,
potraviny, suvenýry a vše co k dobrému pivu patří
5. – 9.6.
Pozvánka na cyklus seminářů na téma:Systém dozoru nad trhem s potravinami v ČR3.
5. - 9.6. 2011 >>

8.6.
Systém dozoru nad trhem s potravinami v ČR
Pozvánka na seminář - Jičín
9.6.
Systém dozoru nad trhem s potravinami v ČR
Pozvánka na seminář - Pardubice

Životní prostředí a ekologie
8. – 10.6.
Životní prostředí a úpravnictví
15. mezinárodní konference a výstava. Konference bude zaměřena na nové vědecké
technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s
odpady a biotechnologie.
Místo konání | Ostrava-Poruba. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
tř. 17 listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Nová Aula NA2.
Pořádá | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
http://homen.vsb.cz/hgf/546/index.html prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
e-mail: peter.fecko@vsb.cz tel.: 596 993 575 fax: 596 994 041
Související odkazy: http://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_EaMP_XV.htm(...)

21.6.
Seminář Stavební zákon a legislativa o životní prostředí
(obsah, závazná přihláška.doc)

22. – 23.6.
Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
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OPŽP
Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních a ekologických škod Vás
zve na seminář, jehož obsahem a cílem je podpora a propagace Operačního programu
Životní prostředí, zejména podporované oblasti 4.2 - Odstraňování starých
ekologických zátěží.
Místo konání: 729 30 Ostrava; zasedací síň Magistrátu města Ostravy, Prokešovo
náměstí 8
Pořádá: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469
682 310, http://www.ekomonitor.cz
Olga Halousková, olga.halouskova@ekomonitor.cz, tel.: 469 682 303-5

Voda
2.6.
Mokřady a jejich význam v krajině
Program mezinárodního semináře: 9:00–9:30 Prezence účastníků, zahájení semináře
9:30–10:00 Mokřady – jejich význam a obnova v krajině – RNDr. Vlado Slobodník, CSc.
Místo konání | Valašské Meziříčí. M-klub v zámku Žerotínů, Komenského 1.
Pořádá | ČSOP Valašské Meziříčí, Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny, Město Valašské Meziříčí, http://www.ochranci.cz/ Mirek Dvorský
e-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz tel.: 728 585 009
6.6.
Přírodě blízká protipovodňová opatření
Potýká se vaše obec nebo její okolí s přívalovými srážkami, s povodněmi, s vodní
erozí? Chcete tuto situaci řešit a nevíte odkud začít? Zveme vás na sérii seminářů
týkající se problematiky přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Název akce: Přírodě blízká protipovodňová opatření
Termín konání akce: 6.6.2011
Místo konání akce: Pelhřimov
Adresa konání akce: Hotel Slavie (Masarykovo náměstí 29), Nová pivnice)
Web: http://www.vodavkrajine.cz
Pořadatel: OPŽP
Druh akce: Seminář, školení
Tématické zaměření akce: Povodně | Urbánní ekologie

Stránka 26 z 28
Zpracoval : Otakar Krištoufek

Odpadové hospodářství
21.6.
Seminář Vodovody a kanalizace - legislativa v praxi
(obsah, závazná přihláška.doc)

Ekologie
1.1.– 30.6.
Podnikový ekolog
12. běh rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog, akreditovaný MŠMT
Místo konání: Hradec Králové
Pořádá: EMPLA, spol. s r. o., www.empla.cz/
Příloha: Pozvánka
14.6.
Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství
Seminář z cyklu Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství zemědělské
bioplynové stanice. Seminář je určen zejména zemědělským podnikatelům. Účastnící
budou mít možnost navštívit BPS s odborným výkladem provozovatele. Účast na
semináři je bezúplatná.
více informací

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 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,
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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, Životní prostředí.

Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny.
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