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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

duben 2013 

 
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. 

 

 

 

Přejeme Vám krásně prožité a veselé Velikonoce. 

 

 
 

 

 

http://www.uzei.cz/
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Zahradnické výstavy 
 
 
24. 3.–3. 4. 
Jarní výstava skalniček 
Praha, Karlovo nám.  
 
4.–5. 4. 
Předjarní výstava skalniček a cibulovin 
Ostrava-Poruba 
Pořádá Klub skalničkářů ADONIS-Ostrava ve výstavním sále na novém 
působišti – Stanice mladých 
přírodovědců, ul. Čkalovova, Ostrava-Poruba. 
 
5.–21. 4.  
Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 
Brno Bystrc 
Výstavu pořádá Sukulent Honc v Brně Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek, 
Bystrcká 40 (vedle OBI, velké parkoviště u zahradnictví, šalinkami č. 1, 3 a 11 
do zastávky Kamenolom). Otevřeno denně 10–17 hodin. Na výstavě uvidíte 
přes 200 exponátů a řadu novinek.  
V dubnu budou mnohé sukulenty již v plném květu. 
 
10.–14. 4. 
Tržnice Zahrady Čech 
Litoměřice – výstaviště  
Jarní prodejní výstava pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře, kutily.  
Otevřeno: 10.–13. 4. 10�018 hod. 14. 4. 10–17 hod. 
Nabízený sortiment: sadba, osivo, ovocné stromky, květiny, okrasné dřeviny, 
cibuloviny, bonsaje, zahradní mechanizace, zahradní nábytek, zahrádkářské 
potřeby, služby pro zahrádkáře, hnojiva, postřiky domácí potřeby, potraviny, 
přírodní léčiva. 
 
12.–14. 4. 
Jarní pardubický veletrh 
Pardubice, Ideon PVV 
Zveme vás na 17. ročník prodejní výstavy Jarní pardubický veletrh, který se 
koná 12.–14. 4. 2013 ve výstavním a společenském centru IDEON Pardubice. 
Jarní pardubický veletrh je výstavou jarních trendů, kde mohou návštěvníci 
načerpat spoustu nových nápadů a inspirace. Je zaměřen na domov a bydlení 
(bytové doplňky a dekorace, nábytek), zahradu (dřeviny, květiny, semena a 
sazenice, floristické potřeby), sport a volnočasové aktivity, hobby, potřeby pro 
děti, lázeňské a rekreační pobyty a samozřejmě i spotřební zboží v podobě 
kosmetiky, šperků, bižuterie a oděvů. 
 
18.–21. 4. 
Narcis 2013 
Lysá nad Labem – výstaviště 
Výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy.  

http://www.soldanella.cz/
http://www.skalnicky.cz/ostrava.php
http://www.sukulent.cz/
http://www.zahrada.cech.cz/
http://www.pvv.cz/jarni_veletrh.html
http://www.vll.cz/
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Květinová expozice, výstava jarních cibulovin, mnohatisícové pestrobarevné 
aranžmá a zahradnické trhy. 
 
18.–21. 4. 
Dům a zahrada Louny 
Louny – výstaviště 
Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení interiéru, 
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře: zahradnické a zahrádkářské potřeby 
• zahradnická mechanizace • rodinné domy na klíč • chalupy a rekreační chaty • 
stavební materiály, zabezpečovací materiály • domácí potřeby a 
elektrospotřebiče • nábytek, kuchyně a koupelny, bytové doplňky • hobby 
činnost 
 
19.–22. 4. 
Výstava skalniček 
Brno 
Klub skalničkářů Brno pořádá 19.–22. 4. 2013 prodejní výstavu skalniček v 
rámci tradiční akce Botanické zahrady a arboreta MENDELU v Brně JARO V 
ZAHRADĚ, tř. Gen. Píky č. 1, vchod naproti zastávce tramvají č. 9 a 11 
Bieblova. Otevřeno denně 9–18 hodin. 
 
19.–22. 4. 
Jaro na zahradě 
Brno - Botanická zahrada 
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Černých Polích 
vás zve na tradiční jarní akci, která se koná denně od 9 do 18 hod.: ● kvetoucí 
jarní keře a cibuloviny ● venkovní výstava skalniček Klubu skalničkářů Brno 
● prodej skalniček 
Vchod: hlavní bránou zahrady z ulice Třída Generála Píky č.1 ( zastávka 
tramvají č. 9 a 11 Bieblova) 
 
20.–21. 4. 
Květiny a keramika 
Křenovice, Společenský sál, ulice Václavská 
ZO ČZS Křenovice pořádá jarní prodejní výstavu "Květiny a keramika", v jejímž 
rámci proběhne soutěž žáků školy na téma "Rok na vsi".  
K prodeji budou květiny, keramika, přírodní kosmetika, bižuterie a další 
zajímavé zboží. 
Otevřeno sobota: 9:00–17:00 hod., neděle: 8:30–16:00 hod. Vstupné 
dobrovolné. 
 
23.–26. 4. 
ENVIBRNO 
Brno – Výstaviště 19. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu 
životního prostředí 
 
24. 4. 
Prodejní a výstavní dny Agrico 
Zemědělská, komunální a zahradní technika 
více informací 

http://vystavy.diamantexpo.cz/
http://www.skalnicky-brno.cz/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/15313-envibrno/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5486&Lang=cs
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25.–26. 4. 
Velká jarní výstava skalniček 
Ostrava-Poruba 
Pořádá Klub skalničkářů ADONIS-Ostrava ve výstavním sále na novém 
působišti – Stanice mladých přírodovědců, ul. Čkalovova, Ostrava-Poruba. 
Na výstavě uvidí návštěvníci všechny nejdůležitější druhy skalniček, 
kvetoucích v tuto dobu. Na výstavě bude zajištěna odborná poradna a prodej 
rostlin. 
Otevřeno od 9°° do 17°° hod. 
 
25.–28. 4. 
FLORA OLOMOUC 
Olomouc, výstaviště 
Jarní etapa zahradnické výstavy 
www.svazkvetinaruafloristu.cz 
 
26.–28. 4. 
Prodejní výstava květin 
Radimovice u Želče 
Prodejní výstavu květin pořádá ZO ČZS. 
 
27.–28. 4. 
Výstava tulipánů 
Nepomuk 
Výstava probíhá v rodném domě A. Němejce – nám. A. Němejce, otevřeno 10–
17 hod. 
Vystaveny budou odrůdy TULIPÁNŮ ve velkém množství barevných kombinací 
a tvarů a též novinky letošního roku. 
Součástí výstavy bude prodej přebytků denivek, kosatců a gladiol, a také 
objednávka cibulí tulipánů. 
Odborná poradna zajištěna po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné. 
Vystavuje Ing. Pavel Novák z Plzně. 
 
27.–29. 4. 
Zahrada Vysočiny 
Narcisy a tulipány 
Žirovnice – Zámek 
Pořádá 1. ZO ČZS Žirovnice, poradenská služba, prodej dalšího 
zahrádkářského zboží. 
 
 
 

Farmářské, venkovské a Velikonoční trhy. 
 

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

http://www.skalnicky.cz/ostrava.php
http://www.flora-ol.cz/
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
http://www.radimoviceuzelce.cz/
http://www.zirovnice.cz/
http://www.farmarsketrziste.cz/
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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. 
Velikonoční farmářské trhy. 
 

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.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, kurzy a školení 
 
 

3. 4. 

Základy aranžování květin 

Floristický kurz pro začátečníky. Tvorba květinového aranžmá na stůl, 

certifikováno. 

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
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více informací 

 

4.–5. 4. 

Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině 

Přednášky v objektu EKOCENTRA pro informace a poradenství v Šardicích, 

Sklepy za dědinu 823.  

Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích 

soustavy NATURA 2000. Projekt je zaměřen na vzdělávání v plnění požadavků 

na šetrné zemědělské a lesnické hospodaření v územích NP, CHKO a NATURA 

2000. Akce je určena pro podnikatele v zemědělství.  

Místo konání akce: přednášky v objektu EKOCENTRA pro informace a 

poradenství v Šardicích, Sklepy za dědinu 823.  

Adresa konání akce: exkurze v Šardicích (4. dubna) a ve Vlkoši u Kyjova 

(5. dubna) 

Web: http://www.mas-moravsky-kras.cz/create_file.php?id=726 

 
6. 4. 
Fyzioterapie malých zvířat – I. část kurzu 
Garant: MVDr. Aleš Tomek, DECVN Pořádá: KVL ČR www.vetkom.cz 
více informací 
 
6. 4. 
Fyzioterapie koní – III. část kurzu 
Pořádá: KVL ČR Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem www.vetkom.cz 
více informací 
 
7. 4. 

Seminář "Budoucnost zemědělství a konkurenceschopnost v zemědělství ČR v 

EU a globální souhrnnosti" Modřice 

Zaměřený na zvýšení efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti 

hospodaření zemědělských podniků. 

 
9. 4. 
Zahrada krajinářská I. – Muskau 
Podzámecká zahrada v Kroměříži, Červený Dvůr 
více informací 
 
9. 4. 
Nové metody posklizňového ošetření obilovin 
více informací 
 
9. 4. 
Základy vazby kytice 
Základy vazby kytic pro začátečníky, max. 5 osob na kurzu, certifikováno 
více informací 
 
 

http://www.zahradaweb.cz/action.php?y=2013&aid=5312&Lang=cs
http://www.enviweb.cz/eslovnik/164
http://www.enviweb.cz/eslovnik/691
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=46724&URL=http%3A%2F%2Fwww.mas-moravsky-kras.cz%2Fcreate_file.php%3Fid%3D726
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5397&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5396&Lang=cs
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-budoucnost-zemedelstvi-a-konkurenceschopn-a1486271/?calendar=7.04.2010
http://www.zscr.cz/servisni-menu/kalendar/seminar-budoucnost-zemedelstvi-a-konkurenceschopn-a1486271/?calendar=7.04.2010
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5419&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5465&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5534&Lang=cs
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10. 4. 
Nové metody posklizňového ošetření obilovin 
více informací 
 
16. 4. 

Svatební floristika 

www.svazkvetinaruafloristu.cz 

 

17. 4. 

Interiérová floristika 

www.svazkvetinaruafloristu.cz 

 
17. 4. 
Konference OZE 2013 
Věda, výzkum a inovace pro obnovitelné zdroje energie 
více informací 
 
23. 4. 
Zahrada krajinářská II. – Průhonice 
více informací 
 
27. 4. 
Úvod do floristiky II. 
Více informací na: www.kvetinovekurzy.cz, více informací 
 
 
 

Předváděcí, firemní a polní dny 

 
 
4. 4. 
Traktory Yanmar a Deutz-Fahr na vlastní kůži 
Přehlídka zemědělských, komunálních a dalších traktorů 
více informací 
 
5. 4. 
Jarní den otevřených dveří společnosti Eurogreen 
Komunální a příbuzná technika 
více informací 
 
6. 4. 
Ovocnářská prezentace řezu jádrovin 
Mutějovice 
OOI a ZO ČZS Mutějovice na Rakovnicku uspořádá dne 6. 4. od 9 hodin v 
místním pivovaru prezentaci s praktickou ukázkou řezu jádrovin na "klik" a 
pěstování zakrslých vřeten třešní s aktuální ochranou zahrádek s možností 
nákupu přípravků. 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5466&Lang=cs
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5492&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5420&Lang=cs
http://www.kvetinovekurzy.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5537&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5455&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5456&Lang=cs
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9. 4. 
Zemědělské dny otevřených dveří 
více informací 
 
11. 4. 
Traktory Yanmar a Deutz-Fahr na vlastní kůži 
Aktivní ukázka traktorové techniky renomovaných značek 
více informací 
 
13. 4. 

Den sokolnictví a lovectví 

Tradiční akce v areálu Horního hradu (obec Krásný Les, okres Karlovy Vary), 

pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost, seznámí návštěvníky se sokolnictvím a 

dalšími způsoby myslivosti. 

 
13. 4. 
Jarní přednáška O řezu peckovin 
Horní Bělá, Kulturní dům 
ZO ČZS HORNÍ BĚLÁ pořádá v sobotu 13. dubna 2013 od 9 hod. v sále 
Kulturního domu v Horní Bělé JARNÍ PŘEDNÁŠKU zaměřenou na řez peckovin. 
Přednášející: Pavel Sedláček 
K zakoupení budou kromě odborných tiskovin od naší ZO ČSZ také sazenice a 
řízky révy vinné a též zahradnické stroje, např. sekačky, postřikovače, 
motorové stroje, pily a ruční nářadí od našeho dlouholetého přítele – firmy 
Agriimport. Vstupné: 30 Kč. 
 
19. 4. 
Děčínská Kotva – Mistrovství floristů ČR 
42. ročník – „Pocta Otto Wichterlemu“ 
Pořadatel: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc 
Termín uzávěrky pro soutěžící: 19. dubna 2013 
„Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka“ 
a prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby. 
Termín soutěže: 15. – 16. 5. 2013 
Termín výstavy: 17. – 19. 5. 2013 
http://www.decinska-kotva.cz/ 
 
 
27. 4. 
Ovčácké slavnosti v Babiččině údolí,  
Krajský den královéhradeckého sdružení Ratibořice 
více informací 
 
29. 4. 
Hanácké sekání 
Největší předváděcí show zahradní, parkové a komunální techniky. 
více informací 
 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5503&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5457&Lang=cs
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/akce-jine-nez-aviza/den-sokolnictvi-a-lovectvi.html
http://www.decinska-kotva.cz/
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5265&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5490&Lang=cs
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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 
 
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  
 
2. 4. 
Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v LH  
Pořádá: Česká lesnická společnost, pobočka Hranice 
Kontaktní telefon: 603 584 550 
Kontaktní e-mail: tajemnik@cesles.cz 
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layo
ut=show&cid=28:bezpenost-prace-a-kvalifikace-pracovnik-v-lh-&Itemid=102 
 
9. 4. 
Certifikace v LH v kontextu nařízení EK o dřevě  
Charakteristika akce: Obsah semináře je zaměřen na představení aktuálních 
poznatků o certifikaci lesů a přínosů certifikace pro trvale udržitelné 
hospodaření v lesích. Účastníci též obdrží informace o průběhu implementace 
Nařízení EU v oblasti dřeva platné od 3. března 2013 a vztahu tohoto nařízení k 
současným certifikačním systémům. Díky získaným poznatkům se budou moci 
účastníci včas připravit na změny v legislativě, pracovníci státní správy využijí 
poznatky při výkonu státní správy lesů v rámci kontrolní a inspekční činnosti. 
Akce je určena pro vlastníky a nájemce lesů, odborné lesní hospodáře, 
ochránce přírody, zpracovatele dřeva a orgány státní správy. 
více informací 
 
 
 

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://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=28:bezpenost-prace-a-kvalifikace-pracovnik-v-lh-&Itemid=102
http://cesles.silvarium.net/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=28:bezpenost-prace-a-kvalifikace-pracovnik-v-lh-&Itemid=102
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5517&Lang=cs
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18. 4. 
1st Forestry English 
Charakteristika akce: Česká lesnická společnost ve spolupráci s ÚHÚL 
Brandýs nad Labem, pobočkou Brno, pro Vás připravila třetí kurz lesnické 
angličtiny. 
více informací 
 
22. 4. 
1st Forestry English 2. běh 
více informací 
 
25. 4. 
Lýkožrout severský (Ips duplicatus Sahl.) 
Charakteristika akce: Lýkožrout severský (Ips duplicatus Sahl.) se od 90. let 
minulého století intenzivně šíří po celém území státu především na západ. Na 
Moravě, zejména severní, se stává dominantním škůdcem smrkových porostů, 
a to v souvislosti se sníženou vitalitou porostů, způsobenou zejména 
dlouhodobým srážkovým deficitem a následným poklesem hladiny spodní 
vody. V důsledku toho klesá vitalita porostů a jejich obranyschopnost při 
napadání smrkových porostů tímto škůdcem (ale i dalšími druhy). Obranná 
opatření nejsou zatím natolik úspěšná, aby škodlivý vliv tohoto kůrovce 
eliminovala (nebo alespoň regulovala), navíc k tomu přispívá fakt téměř 
naprosté neatraktivity kácených stromových lapáků na tento druh. Je třeba 
hledat nové postupy, zejména v obraně prevence (posílení vitality porostů), ale 
i v přímé obraně, aby se zamezilo předčasnému rozpadu smrkových porostů. 
Konference je určena představitelům krajů, měst a obcí, pracovníkům státní 
správy, odborným lesním hospodářům, zaměstnancům LČR a VLS, 
pedagogům lesnických škol, studentům. Česká lesnická společnost je 
akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012. 
více informací 
 
30. 4. 
Certifikace v LH v kontextu nařízení EK o dřevě  
Charakteristika akce: Obsah semináře je zaměřen na představení aktuálních 
poznatků o certifikaci lesů a přínosů certifikace pro trvale udržitelné 
hospodaření v lesích. Účastníci též obdrží informace o průběhu implementace 
Nařízení EU v oblasti dřeva platné od 3. března 2013 a vztahu tohoto nařízení k 
současným certifikačním systémům. Díky získaným poznatkům se budou moci 
účastníci včas připravit na změny v legislativě, pracovníci státní správy využijí 
poznatky při výkonu státní správy lesů v rámci kontrolní a inspekční činnosti. 
Akce je určena pro vlastníky a nájemce lesů, odborné lesní hospodáře, 
ochránce přírody, zpracovatele dřeva a orgány státní správy.  
více informací 
 
 
 

 
 

http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5518&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5519&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5520&Lang=cs
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5521&Lang=cs
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Potravinářství 
 
 
8.–26. 4. 

Krajské konference hromadného stravování - JARO 2013 

http://www.jidelny.cz/prihlaska0.aspx?projekt=31 

 
25. 4. 

Slavnostní předání cen F. O. Poupěte 

Ministr zemědělství, jakožto patron českého piva, předá Ceny F. O. Poupěte 

třem významným českým pivovarníkům za přínos v oblasti pivovarství, 

sladařství a návazných odvětví. 

 
 
30. 4. 
V rámci programu Potravinářské úterky Vás zve Česká potravinářská 
společnost na přednášku: 
Téma: Netradiční potravinářské využití ječmene 
Přednášející: Ing. Radovan Smrž, Zeelandia 
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 
 

 
16. 4. 
I.W.S.P. – Mezinárodní veletrh vína pro profesionály Praha 
Praha – hotel Hilton Prague: Veletrh vína určený pro všechny majitele vinařství 
hledající své distributory nejen v Čechách, ale i na Slovensku. 
 
24.–26. 4. 
VÍNO & DELIKATESY 
Praha – Výstaviště Holešovice 16. mezinárodní veletrh pro gastronomii 
 
 
 

Životní prostředí a ekologie 
 

4.–5. 4.  
4.–5.4. 2013 Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině 
Sdružení Renesance krajiny vás zve na vzdělávací akci Protierozní ochranná 
opatření v zemědělské krajině. Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné 
hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000. Projekt je zaměřen 

http://www.jidelny.cz/prihlaska0.aspx?projekt=31
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/akce-jine-nez-aviza/slavnostni-predani-cen-f-o-poupete.html
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/15756-iwsp-mezinarodni-veletrh-vina-pro-profesionaly-praha/
http://www.veletrhyavystavy.cz/cz/veletrh-vystava/15637-vino-delikatesy/
http://www.agris.cz/clanek/178929
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na vzdělávání v plnění požadavků na šetrné zemědělské a lesnické 
hospodaření v územích NP, CHKO a NATURA 2000. Akce je určena pro 
podnikatele v zemědělství.  
 

16. 4. 

Využití kořenových čistíren pro čištění odpadních vod z malých obcí 

Místo konání: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání 

v Klatovech, Plánická 174, 339 01 Klatovy (bývalý dominikánský klášter) 

Přihlášku nejpozději do 12. 4. 2013, e-mailem na: dirriglova@posumavi.jz.cz . 

Další informace: www.posumavi.jz.cz 

 

16.–18. 4. 

Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů 

Konference je zaměřená na problematiku hydrických rekultivací těžebních jam, 

především po těžbě hnědého uhlí. Jedním ze způsobů rekultivace těžebních 

jam po těžbě nerostů je jejich zaplavení a vytvoření jezer s volnou vodní 

hladinou nebo podmáčených mokřadů.  

Místo konání | Most, Hotel Cascade Most, Radniční 3. 

Pořádá | ENKI, o.p.s., http://www.enki.cz Mgr. Richard Lhotský 

e-mail: lhotsky@enki.cz tel.: 724 201 414  

 

23. 4. 

Aktuální otázky řízení kompostáren 

Zkušenosti s přípravou a provozem kompostáren ve vztahu k aktuálním 

tématům. Technické a ekonomické stránky udržitelnosti provozu kompostárny. 

Udržitelnost kompostáren z pohledu OPŽP. Ochrana ovzduší při povolování a 

provozu kompostáren. Emisní limity pachových látek pro kompostárny a jejich 

měření.  

Místo konání | Praha 7, Holešovice, Osadní 26, 170 00 Praha 7, Holešovice, 2. 

poschodí, zasedací místnost 

Pořádá | ARTEZIS s.r.o., http://www.artezis.cz Petr Novák  

e-mail: petr.novak@artezis.cz, tel.: 725 043 973  

 

23.–26. 4. 
ENVIBRNO 
Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, 
výrobky a služby, které přispívají k ochraně, obnově čistého životního 
prostředí.  
Bližší informace najdete na: 
www.bvv.cz/envibrno/envibrno-2013/profil-veletrhu/ 
 

23. 4.–4. 6. 

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce 

Kurz pro energetické poradce sestává z 5 dnů odborných seminářů a 1 dne 

věnovaného exkurzi v Horním Rakousku. Kurz by měl účastníkům pomoci 

mailto:dirriglova@posumavi.jz.cz
http://www.posumavi.jz.cz/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/jezera-a-mokrady-ve-zbytkovych-jamach-po-tezbe-nerostu
http://www.enki.cz/
mailto:lhotsky@enki.cz
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/aktualni-otazky-rizeni-kompostaren
http://www.artezis.cz/
mailto:petr.novak@artezis.cz
http://www.bvv.cz/envibrno/envibrno-2013/profil-veletrhu/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/zakladni-vzdelavaci-kurz-pro-energeticke-poradce-3
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zorientovat se v problematice úspor energií a obnovitelných zdrojů a osvojit si 

základní termíny v těchto oborech. V pořadí již 5.  

Místo konání | České Budějovice. sídlo E.ON, City Center, F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice. 

Pořádá | Energy Centre České Budějovice, http://www.eccb.cz, Mgr. Ivana 

Klobušníková  

e-mail: eccb@eccb.cz tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581  

 
 
 

Odpady 
 
 
17. 4. 
Odpadové fórum 2013 
Osmý ročník česko-slovenského sympozia 
více informací 
 
 
 

Zajímavá akce 
 
 
5.–28. 4. 
Houby – výstava fotografií 
Botanická zahrada 
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/aktualni-akce/houby-
vystava-fotografii.html?page_id=4659 
 
14. 4. 
Cukrářská pouť na zámku Kačina 
Tradiční akce NZM Kačina je zaměřena k pobavení velkých i malých 
návštěvníků. Na nádvoří zámku je přivítají zvědaví pštrosi, k poslechu zahraje 
kapela na chůdách. Znalci střelného prachu budou vyprávět o starých palných 
zbraních s ukázkami střelby. Na zábavné atrakci „Provazový žebřík“ si budou 
moci děti i dospělí zkusit svou zručnost. V zámecké knihovně bude probíhat 
poznávací soutěž „Kufr“, kde budou... více 
 
27. 4. 
Otevírání studánek  
(Festival pro rodiny s dětmi – ve spolupráci s Parkem Tři věže) 
více 
 
 
 
 

http://www.eccb.cz/
mailto:eccb@eccb.cz
http://www.agroweb.cz/action.php?y=2013&aid=5482&Lang=cs
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/aktualni-akce/houby-vystava-fotografii.html?page_id=4659
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/aktualni-akce/houby-vystava-fotografii.html?page_id=4659
http://www.nzm.cz/akce/?id=344
http://www.nzm.cz/akce/?id=341
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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/

