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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

březen 2013 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Zemědělské výstavy 
 
20.–24. 3. 
Zemědělec – jaro 2013 
Lysá nad Labem – výstaviště 
38. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a 
zpracování výpěstků. Prodejně – kontraktační výstava ZEMĚDĚLEC je tradičně 
nejnavštěvovanější akcí v Lysé nad Labem. Výstava vytváří obraz českého 
zemědělství a zahrádkaření. Stalo se dobrou tradicí, že souběžně se 
Zemědělcem probíhá výstava JARO S KOŇMI. S největším zájmem se jistě opět 
setká soutěž v aranžování květin Polabský motýl 2013, v níž učni a studenti 
zahradnických škol předvedou svoji fantazii a dovednost. 
 
20.–24. 3. 

JARO S KOŇMI 

Lysá nad Labem – Výstaviště 14. výstava koní a všeho, co k nim patří 

 

 

 

Zahradnické výstavy 
 
6. 3. 
XII. ročník – Velká jarní výstava 
více informací 

http://www.uzei.cz/
http://www.vll.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14794-jaro-s-konmi/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5493&Lang=cs
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15.–24. 3. 
Prodejní výstava orchidejí 
České Budějovice, Metropol 
Metropol ve spolupráci s partnery EXPLANTEX Vondruš, Botanická zahrada 
Tábor a ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou připravuje další ročník prodejní 
výstavy orchidejí a dalších exotických rostlin doplněnou o exponáty ze světa 
hmyzu a plazů. 
I. respirium a Kruhový sál 9 – 18 hod. 
 
20. 3. 
Polabský motýl 
více informací 
 
21.–23. 3. 
Jarní Výstava 
Vinoř 
Pořádají zahrádkáři Vinoř – Bohdanečská 21.–23. března v informačním centru 
Na Rychtě. 
Přijďte se podívat na velikonoční výzdobu. Vstup zdarma. 
 
21.–24. 3. 
FOR GARDEN 
Praha, PVA Letňany 
Odborný veletrh zaměřený na zahradu jako celek. 
Průřez všemi zahradními obory (projekty, realizace a údržba zahrad, jejich 
vybavení, zahradní nábytek, technika, závlahy, osvětlení, krby, drobné stavby, 
dekorace a další)  
Zastoupení svazů a společností sdružujících odborníky.  
Ukázkové zahrady.  
Praktické ukázky zahradní techniky, předváděcí akce.  
Odborný doprovodný program – přednášky, poradenství.  
Setkání odborné i laické veřejnosti. 
 
24. 3.–3. 4. 
Jarní výstava skalniček 
Praha, Karlovo nám.  
Pořádá Klub skalničkářů Praha na Karlově náměstí vedle Faustova domu. 
Výstava vzácných raně kvetoucích skalniček a cibulovin našich předních 
pěstitelů. Součástí je prodej rostlin a odborná poradna. Otevřeno od 9 do 18 
hodin. 
 
 
 

Zajímavá výstava 
 
6. 2.–14. 4. 
Autismus mi přeoral život.  

http://www.metropol-cb.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5279&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/15424-for-garden/
http://www.for-garden.cz/2012/
http://www.soldanella.cz/
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Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha a Asociace pomáhající lidem s 
autismem, APLA Praha 
Místo: Budova NZM Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
 
7. 3. 
Hlavní akcí letošního března bude výstava fotografií Olafa Deutsche „Voda je 
život“ ve studovně ZPK. 
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vernisáž výstavy, která se uskuteční 
dne 7. března 2013 v 16 hodin ve studovně ZPK, Slezská 7, Praha 2 (vzhledem 
k omezené kapacitě prostoru ve studovně Vás laskavě prosíme o potvrzení 
účasti na email: klofacova.dana@uzei.cz). 
Po dobu výstavy bude soutěž o nejhezčí fotografii, do níž je možné se zapojit 
osobně ve studovně nebo hlasováním na webových stránkách knihovny. 

 
Březen – měsíc čtenářů v zemědělské a potravinářské knihovně 
Podrobnosti o akcích Zemědělské a potravinářské knihovny (ZPK) najdete na 
www.nzpk.cz 
 

9. 3. 
Letenské prase aneb Zabíjačka v muzeu VI. 
Národní zemědělské muzeum 
Pod záštitou starosty Městské části Praha 7 Marka Ječménka pořádá Národní 
zemědělské muzeum Praha ve spolupráci s firmou Řeznictví a výroba uzenin 
Hudera a syn a vydavatelstvím AGRAL v sobotu 9. března 2013 od 10 do 18 
hodin VI. ročník slavnosti Letenské prase aneb Zabíjačka v muzeu Program: 
Dvůr NZM Praha (Praha 7, Kostelní 44 - vchod z Kostelní i Letohradské ulice): 
11:00; 14:00 a 16:00 hod. – ukázky... více 
 

30.–31.3. 
Mezinárodní výstava psů 
Pořádá Českobudějovický kynologický klub v pověření Českomoravské 
kynologické jednoty. Více informací o akci a přihlášky psů získáte na adrese 
http://www.cmkj.eu.  
Kontakt: p. Pártlová, tel.: 387 203 926.  
 

 

 

Velikonoce 
 

22.–24. 3. 
Velikonoční výstava 
Telč 
Pořádá ZO ČZS v Domě zahrádkářů, otevřeno Pá 14-17 hod. So, Ne 8-17 hod. 
Jde o prodejní výstavu květin, hlízy, sazenice rostlin, 
velikonoční zboží (kraslice, různé dekorace a proutěné výrobky atd.) 

mailto:klofacova.dana@uzei.cz
http://www.nzpk.cz/
http://www.nzpk.cz/
http://www.nzm.cz/akce/?id=338
http://www.cmkj.eu/
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vše od našich členů, a přátel ... pouze domácí výroba. 
 
22.–24. 3. 
Velikonoce – svátky jara 
Častolovice – výstavní areál 
Pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích. 
Výstavní areál bude otevřen od 9 do 17 hodin. 
Výstava se uskuteční v celé budově sokolovny, zahrádkářském domě a na 
sokolské zahradě v Častolovicích.  
Tato tradiční výstava na ploše více jak 2 000 m2 ukazuje nejen velikonoční 
zvyky a obyčeje, včetně největšího křesťanského svátku, ale také staročeská 
řemesla. Každý návštěvník uvidí praktické ukázky na hrnčířském kruhu, 
sklářskou pec s výrobou skla, drátkování předmětů, umělecké kovářství, 
řezbářství a další profese. Chybět nebudou ani ukázky malování a tepání 
kraslic, paličkování z Vamberecké krajky, vyšívání a háčkování, ukázky 
malování perníků a výrobků z keramiky. Protože to je zahrádkářská výstava, 
nosným prvkem bude veliká přehlídka jarních odrůd květin – cibulovin a 
trvalek, které aranžérsky zkrášlí celou výstavu. Do tradiční soutěže o nejlepší 
kolekci kraslic, která bude vyhodnocena na konci výstavy, se může každý 
přihlásit. Výstava je určena pro všechny generace, které zde najdou celou řadu 
inspirací, poučení a vzpomínek. Pořadatelé připravili pro všechny návštěvníky 
veliké množství prodejních stánků a bohaté občerstvení. 
Bližší informace na www.zahradkari.com  
 
23.–24. 3. 
Velikonoční výstava 
Holýšov, kulturní dům 
Výstava bude otevřena 23. 3. od 9 do 17 hodin, 24. 3. od 9 do 16 hodin. Bude 
zde vše o velikonocích, jako kraslice a ruční práce, ale i sadbové brambory, 
holandské sýry, keře, stromky, sazenice, cibuloviny. 
Motoristé odbočí z hlavní silnice u Penny marketu doleva a jedou do sídliště, 
kde je kulturní dům po pravé straně. 
 
23.–24. 3. 
IV. Velikonoční jarmark a Jarní výstava 
Svinčany u Přelouče 
Velikonoční jarmark a Jarní výstava se koná v prostorách Zahradnictví Kubelka 
každý den od 9 do 17 hod. 
STÁNKOVÝ PRODEJ * HUDBA * OBČERSTVENÍ 
VOŽENÍ DĚTÍ NA KONI sobota i neděle (10-12 a 14-16 hod.) 
Hasiči ze Svinčan si Vás dovolují pozvat na UKÁZKU STAROČESKÉ 
ZABÍJAČKY. 
Pořádá Český zahrádkářský svaz ZO Svinčany a Sbor dobrovolných hasičů ve 
Svinčanech pod záštitou Ing. Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje 
pro životní prostředí, zemědělství a venkov. 
 

27. 3. 
Velikonoční floristika 
Velikonoční floristika pro začátečníky, tvorba jarní aranže. 
více informací 

http://www.zahradkari.com/
http://www.zahradkari.com/
http://www.svincany.cz/index.php?nid=2229&lid=CS&oid=2561138
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5434&Lang=cs
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Plesy 
 

15. 3. 
Ples Zahradnické fakulty 
více informací 

 

 

 

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky 
 

Archetyp – farmářské trhy 
http://www.farmarsketrziste.cz/ 
Farmářské tržiště Jiřák (na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3) 
 

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. 
 

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 
Kubánské 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 Pankráci 
Praha 4-Pankrác, Hlavní město Praha 
Každou středu po celý den od 7.30  do 18.00 hodin  
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5281&Lang=cs
http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
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=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, školení a kurzy 
 
1. 3. 
Seminář Energen společnosti EGT system spol. s r.o.  
Pozvánka: r akci/Pozvanka seminare ENERGEN 2013.doc  
Pořadatel: EGT system spol. s r.o. 
Místo: Obecní dům Plaňanská 6, Radim 281 03 okr. Kolín 
E-mail: energen@energen.info 
Telefon: 733 315 656 

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/files/kalendar%20akci/Pozvanka%20seminare%20ENERGEN%202013.doc
mailto:energen@energen.info
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2. 3. 
Fyzioterapie koní – II. část kurzu 
Pořádá: KVL ČR Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem www.vetkom.cz 
více informací 
 
4. 3. 
Kurz pro prodloužení platnosti osvědčení OZ pro POR 
Požadavek legislativy na odbornou způsobilost  
více informací 
 
4. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 
4.–5. 3. 
Kurz pro získání osvědčení II. stupně pro nakládání s POR 
Aktuální požadavek nové legislativy na odbornou způsobilost  
více informací 
 
5. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 
5. 3. 
Seminář pro pěstitele brambor 
více informací 
 
6. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 
6. 3. 
Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ),  
poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ 
více informací 
 
7. 3. 
Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), 
poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ 
více informací 
 
8. 3. 
Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), 
poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ 
více informací 
 
7. 3. 
Budoucnost bioplynu 
více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5379&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5437&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5494&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5436&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5495&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5228&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5496&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5471&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5472&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5473&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5491&Lang=cs
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7. 3. 
Nové trendy v chovu prasat 
více informací 
 
8. 3. 
Kvalita objemových krmiv 2013 
více informací 
 
9. 3. 
Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi 
Místo: podle počtu zájemců buď Zlenice (okr Praha) nebo Holé Vrchy (okr 
Mladá Boleslav) Přednášející: MVDr. Jan Šterc Informace a přihlášky: 
lada.paulu@gmail.com mob: 773 912 444 www.facebook.com/EDUvet.cz 
více informací 
 
9. 3. 
Základy aranžování květin 
Floristický kurz pro začátečníky. Tvorba květinového aranžmá na stůl, 
certifikováno. 
více informací 
 
9. 3. 
Základy vazby kytice 
Základy vazby kytic pro začátečníky 
více informací 
 
12. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 
12. 3. 
Tajemství úspěšné konzervace 
optimální volba konzervantu pro danou píci; zvýšení výnosu metanu; 
inokulanty pro dojnice a bioplynky 
více informací 
 
12. 3. 
Setkání přátel přírodních zahrad 
 
13. 3. 
Tajemství úspěšné konzervace 
optimální volba konzervantu pro danou píci; zvýšení výnosu metanu; 
inokulanty pro dojnice a bioplynky 
více informací 
 
13. 3. 
Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství  
(EZ), poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ 
více informací 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5441&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5391&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5380&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5311&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5430&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5497&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5426&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/zemedelstvi/46476/setkani-pratel-prirodnich-zahrad
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5427&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5474&Lang=cs
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13. 3. 
Odborný seminář – Mykotoxiny a zemědělská produkce  
Odborný seminář – "Mykotoxiny a zemědělská produkce" dne 13. března 2013 
v Brně 
Seminář je zaměřen na problematiku mykotoxinů jako významných 
kontaminantů potravního řetězce, kdy oblast dozoru nad kvalitou potravního 
řetězce není jen záležitost kontroly a sankcí, ale také poskytování relevantních 
informací, které jsou základem prevence.  
Účast semináře je omezená a je možná pouze po registraci. Při registraci je z 
organizačních důvodů nutno uvést do "Poznámky" v on-line formuláři zájem o 
konkrétní prohlídku. 
Pozvánka včetně programu ke stažení (PDF)  
Pořadatel: ÚKZÚZ 
Místo: Výstaviště Brno – sál E3 
Další údaje: http://www.ukzuz.cz/Articles/202724-2-Odborny+seminar+-
+Mykotoxiny+a+zemedelska+produkce.aspx 
 
14. 3. 
Seminář Katastrální zákon v roce 2013 v souvislosti se změnami s novým 
občanským zákoníkem 
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
15. 3. 
Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ),  
poradce, inspektory, státní úředníky a zájemce o EZ 
více informací 
 
15.–17. 3. 
Rodinná zahrada pro nezahradníky 
 
19. 3. 
Seminář Nový stavební zákon v praxi  
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
21. 3. 
Sušené květiny – floristický kurz 
Výroba sušinové aranže na stůl, vhodné pro začátečníky 
více informací 
 
23. 3. 
Kardiologický kurz – I. část 
Pořádá: KVL ČR, garant: MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D., místo: Brno, areál VFU 
www.vetkom.cz 
více informací 
 
25. 3. 
Čtyřdenní intenzivní floristický kurz 
Floristika pro začátečníky, kteří se chtějí květinám věnovat profesionálně, 
certifikováno. 

http://www.ukzuz.cz/Articles/Workshops/202710-50-Odborny+seminar+-+Mykotoxiny+a+zemedelska+produkce.aspx
http://www.ukzuz.cz/Articles/Workshops/202710-50-Odborny+seminar+-+Mykotoxiny+a+zemedelska+produkce.aspx
http://www.ukzuz.cz/Articles/Workshops/Uploads/202716-7-Pozvankapdf.aspx
http://www.ukzuz.cz/Articles/202724-2-Odborny+seminar+-+Mykotoxiny+a+zemedelska+produkce.aspx
http://www.ukzuz.cz/Articles/202724-2-Odborny+seminar+-+Mykotoxiny+a+zemedelska+produkce.aspx
http://www.dtpce.cz/pdfs/ka12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/ka12pr.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5475&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/obecne/46646/rodinna-zahrada-pro-nezahradniky
http://www.dtpce.cz/pdfs/S13.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/S13pr.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5433&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5381&Lang=cs
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více informací 
 
26. 3. 
Seminář Použití dřevin ve veřejné zeleni  
(obsah, závazná přihláška.doc ) 
 
27. 3. 
XVIII. konference o krmivech výživě hospodářských zvířat 
více informací 
 
27.–31. 3. 
ÚVODNÍ KURZ PERMAKULTURY  
Čtyřdenní kurz, rozšířený o filmy a ukázky projektů. Úvod do tématu (podle 
celosvětově uznávaného programu kurzů). Mnozí z vás znají MOJMÍROV jako 
projekt z knihy Seppa Holzera ZAHRADA K NAKOUSNUTÍ.  
Místo konání|Bystřička, okres Vsetín. Usedlost Mojmírov, Bystřička. 
Pořádá|o. s. PERMANET, http://www.permanet.cz Alena Suchánková  
e-mail: kurzypermanet@seznam.cz, tel.: +420 725 906 366  
 
30. 3. 
Úvod do floristiky I. 
Floristika pro začátečníky, tvorba kytice a aranžmá na stůl, certifikováno. 
více informací 
 
 
 

Předváděcí, firemní a polní dny 

 
7. 3. 
Pozvánka na 39. den malých obcí  
Setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, 
poslanci Parlamentu ČR a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých 
obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a 
dalších. Je pořádáno 2× ročně (na jaře a na podzim), vždy na dvou místech 
(Čechy, Morava). 
Program:  
• Regionální rozvoj, veřejné zakázky, stavební zákon (MMR) 
• Program rozvoje venkova – výsledky a výhledy dalšího období (MZe) 
• Financování obcí a nové rozpočtové určení daní (MF) 
• Aktuální změny ve veřejné správě, kontrolní činnost (MV) 
Pořadatel: Triada, spol. s r. o. 
Místo: Prostějov, Komenského 6 
E-mail: info@triada.cz 
Telefon: 284 001 284 
Fax: 284 818 027 
Další údaje: www.denmalychobci.cz 
 
9. 3. 
Povídání o fuchisích – křest publikace 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5432&Lang=cs
http://www.dtpce.cz/pdfs/pri12.pdf
http://www.dtpce.cz/pdfs/pr12pr.doc
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5501&Lang=cs
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/uvodni-kurz-permakultury-3
http://www.permanet.cz/
mailto:kurzypermanet@seznam.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5431&Lang=cs
mailto:info@triada.cz
http://www.infovenkov.cz/www.denmalychobci.cz
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Mělník, zahradnictví Petro 
V Zahradnictví PETRO Mělník-Mlazice se koná 9. března tradiční setkání 
amatérských pěstitelů fuchsií, jednak proto, aby si nakoupili nové rostliny pro 
letošní sezonu, ale také proto, aby se zúčastnili křtu knížky "Povídání o 
fuchsiích – druhé doplněné vydání".  
Pro zahradnictví Petro i všechny zúčastněné je to den významný, slavnostní, 
protože při té příležitosti mohou navzájem vyměnit zkušenosti a poznat se s 
novými přáteli a pěstiteli. 
Bohužel, v posledních letech se příliš o pěstování fuchsií v časopisech, 
věnujících se květinám, příliš nepíše, byli bychom tedy velmi rádi, pokud byste 
pro váš časopis byl ochoten připravit reportáž z této události. 
 
12. 3. 
Jarní výstavní dny SOME 
více informací 
 
12. 3. 
Jarní výstavní dny firmy SOME Jindřichův Hradec, s. r. o. 
Komunální, zahradní a lesnická technika 
více informací 
 
15. 3. 
AGRAFA – 20 let – setkání dodavatelů a spokojených zákazníků 
Zveme všechny obchodní partnery a přátele k oslavě 20. výročí založení 
společnosti AGRAFA . 
více informací 
 
15. 3. 
Mezinárodní podkovářské dny 
více informací 
 
19. 3. 
Dny otevřených dveří Agrometall 
Komunální, zahradní a zemědělská technika 
více informací 
 
25. 3. 
Týden otevřených dveří Agro Trnava 
Komunální, lesní a zemědělská technika všeho druhu 
více informací 
 
26. 3. 
Setkání chovatelů skotu a poradců ve výživě zvířat s přednáškami 
více informací 
 
 
 

Lesnictví 
 

http://www.fuchsie.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5114&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5447&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5232&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5115&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5450&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5451&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5460&Lang=cs
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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 
 
V roce 2013 
Projekty podpořené z PRV pro rok 2013 
V roce 2013 ČLS realizuje následující projekty, které jsou podpořeny z 
Programu rozvoje venkova, z priority I.3. Opatření zaměřená na podporu 
vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu v rámci OSY I. Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, v rámci Opatření I.3.1. Další 
odborné vzdělávání a informační činnost: 
„Principy hospodaření v lesích v ČR“ 
„Biodiverzita lesů v ČR“ 
„Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích v ČR“ 
Každý z těchto projektů zahrnuje samostatné semináře (přednáškové 
vzdělávací akce obvykle spojená s exkurzí). Výstupy projektů (sborníky 
referátů) následně zpřístupníme na těchto stránkách široké odborné veřejnosti. 
Máte-li zájem o účast na některém z těchto seminářů, kontaktujte garanta akcí 
Martina Polívku.  
 
11. 3. 
Seminář SVOL Lesní pedagogika – Kněžičky 
 
14. 3. 
Lesnický podvečer 
 
 
 

Potravinářství 
 

26. 3. 
Potravinářské úterky 
V rámci programu Potravinářské úterky Vás zve Česká potravinářská 
společnost na přednášku: 
Česká databáze složení potravin, stav zpracování a možnosti jejího využití 
Přednášející: Ing. Marie Macháčková, ÚZEI. 
Přednášky jsou vždy od 14,00 v sídle VTS na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, 
místnost 213(popř. 414) 
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/ 
 
 
 

Vinařství 
 

9. 3. 
Výstava vín 
Čejč, sokolovna 

mailto:cesles@csvts.cz
http://www.cesles.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84:szif2013&catid=51:szif&Itemid=115
mailto:martin.76@email.cz
http://www.svol.cz/data/Lesni-pedagogika-11-03-13.doc
http://www.enviweb.cz/akce/les/46663/lesnicky-podvecer
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
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ZO ČZS v Čejči, okres Hodonín, připravila na sobotu 9. března 2013 v 
Sokolovně od 12 hod výstavu vín se zastoupením vzorků z více vinařských 
podoblastí. Výstavu doprovodí cimbálová muzika.  
 
 
 

Rybářství 
 

7.–10. 3. 

RYBAŘENÍ 

Brno – Výstaviště Mezinárodní výstava rybářských potřeb 

 
 
 

Životní prostředí a ekologie 
 

5. 3. 
ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV V PRAXI 
 
5. 3. 
KVALITA BIOPALIV A ZPŮSOBY JEJÍHO HODNOCENÍ PRO EFEKTIVNÍ 
OBCHODOVÁNÍ 
 
5. 3. 
Decentralizované kompostování  
 
7. 3. 
BUDOUCNOST BIOPLYNU 
 

13. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 

14. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 

15. 3. 
Hospodaření s dešťovými vodami 
 

20. 3. 
Seminář pro ekologické zemědělce a zájemce o ekologii 
více informací 
 

26.–28. 3. 

VODEX 

http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/15303-rybareni/
http://www.enviweb.cz/akce/staveni/46612/energeticke-prukazy-budov-v-praxi
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/46621/kvalita-biopaliv-a-zpusoby-jejiho-hodnoceni-pro-efektivni-obchodovani
http://www.enviweb.cz/akce/topeni/46621/kvalita-biopaliv-a-zpusoby-jejiho-hodnoceni-pro-efektivni-obchodovani
http://www.enviweb.cz/akce/biodpad/46651/decentralizovane-kompostovani
http://www.enviweb.cz/akce/bioplynky/46652/budoucnost-bioplynu
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5498&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5499&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/akce/voda/46592/hospodareni-s-destovymi-vodami
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5500&Lang=cs
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/14732-vodex/
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Praha – Výstaviště Holešovice Veletrh úpravy vody, vodoinstalace a 

vodohospodářství 

 

28. 3. 
28. 3. 2013 Seminář: Voda v krajině 2013 
 
 
 

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://www.agris.cz/Content/files/main_files/100/178476/178476.pdf
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/

