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www.uzei.cz 
 
 

Kalendář akcí 
 

březen 2015 
 
 
 

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

 

 

5. 3. 

Výstava obrazů Jaro 

Obrazy a kresby od amatérského výtvarného sdružení Bez rámu. 

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly. 

Slezská 100/7 

120 00 Praha 2 

Zobrazit na mapě 

Více informací: http://www.knihovnasvehly.cz/ 

 

 

Zemědělské výstavy 
 

18.–22. 3. 

Zemědělec - jaro 2015 

Zemědělec a Jaro s koňmi 2015 

Lysá nad Labem - výstaviště 

Organizátor: Výstaviště Lysá nad Labem s.r.o. 

42. 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 

2015, v níž učni a studenti zahradnických škol předvedou svoji fantazii a dovednost. 

Slevový kupón 33 % na vstupné na výstavu najdete v březnovém vydání časopisu 

Zahrádkář 

http://www.uzei.cz/
http://www.mapy.cz/#!z=14&q=Slezsk%25C3%25A1%25207%252C%2520praha&t=s&x=14.444947&y=50.076213&qp=13.816053_48.706340_18.491140_50.612702_7
http://www.knihovnasvehly.cz/
http://zemedelec.cz/akce/zemedelec-a-jaro-s-konmi-2015/
http://www.vll.cz/
http://www.zahradkar.org/
http://www.zahradkar.org/
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Zahradnické výstavy 
 

1.–31. 3. 

Kde rostou naše endemity 

Brno, Botanická zahrada 

Ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity  

v Brně, Kotlářská 2 se koná putovní panelová výstava „Kde rostou naše endemity“ 

pořádaná webem botany.cz. Autorem textu a publikace k výstavě je Doc. RNDr. Vít 

Grulich z ÚBZ PřF MU. Otevřeno je denně od 9 do 15 hodin. 

 

6.–15. 3. 

Kamélie a chryzantémy 

Rájec nad Svitavou - Státní zámek 

Velice oblíbená výstava Národního památkového ústavu a Státního zámku v Rájci nad 

Svitavou. Otevírací doba 9-17 hod., pondělí 9. 3. zavřeno. 

Zámecké skleníky se vzácnou sbírkou kamélií otevřeny od 1. 2. do 31. 3. v době 9 - 15 

hod. denně mimo pondělí, v době trvání výstavy na zámku stejný otevírací doba jako 

zámek. Výborné vlakové spojení z Brna a České Třebové 

 

6.–22.3.  

Orchideje 

Praha-Troja, Botanická zahrada hlm. Prahy, 

Srdečně vás zveme na tradiční a návštěvnický oblíbenou výstavu orchidejí, která bude 

probíhat v tropickém skleníku Fata Morgana. Přiblížíme vám podivuhodný život 

orchidejí, které se dokázaly přizpůsobit nejrůznějším, mnohdy i složitým podmínkám, 

a kromě Antarktidy ovládly všechny kontinenty. Oslní vás krása bohatě kvetoucích 

hybridů, představíme vám také novinky a trendy v pěstování těchto oblíbených rostlin. 

Vystaveny budou i vzácné původní druhy, které nikde jinde nespatříte. Také chystáme 

prodej rozmanitých orchidejí, mezi nimiž si vyberou začátečníci i zkušení pěstitelé. 

Přijďte se k nám rozloučit se zimou. Po dobu výstavy je otevírací doba Faty Morgany 

prodloužena až do 18 h.  

 

19.–22. 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. 

Souběžně probíhají: FOR HABITAT - veletrh bydlení, FOR FURNITURE - veletrh 

nábytku, FOR OFFICE - veletrh kancelářského vybavení. 

Volnou vstupenku na výstavu najdete v březnovém vydání časopisu Zahrádkář 

 

 

http://botany.cz/cs/kde-rostou-nase-endemity/
http://www.zamekrajec.cz/
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/aktualni-akce/orchideje.html?page_id=5094
http://www.for-garden.cz/2015/cz/intercept.asp
http://www.zahradkar.org/
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20. 3. 

OTVÍRÁNÍ JARA 2015  

Už začátkem poslední dekády března se představí první ročník floristické soutěže 

OTVÍRÁNÍ JARA na podporu a propagaci oboru floristiky. Za organizací tohoto nového 

projektu stojí pražský florista Pavel Hruška, který je členem předsednictva SKF ČR. 

Soutěž určená pro studenty zahradnických škol se uskuteční 20. března 2015 v 

Pražském veletržním areálu Praha-Letňany v rámci 9. mezinárodního veletrhu zahradní 

architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně – FOR GARDEN, který se veřejnosti 

otevře v termínu od 19. do 22. března 2015. Soutěž bude pro zúčastněné studenty 

bezplatná, pro soutěžní práce dostanou veškeré materiály od organizátorů a každá 

zahradnická škola může do soutěže vyslat jednoho svého zástupce z řad studentů. 

Soutěž samotná bude sestávat ze tří soutěžních úkolů a to jarního vypichovaného 

věnce, jarní vázané kytice z řezaných květin a jarní sesazované nádoby. Součástí celé 

akce bude i soutěžní kolo pro veřejnost nebo představení známých umělců. V rámci 

projektu budou k vidění i výpěstky českých zahradníků pod značkou Česká květina. 

V příloze najdete podrobný popis celé soutěže.  

Přílohy: Otvírání jara 2015 (336 kB) 

Více informací: http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/ 

 

21.–29. 3. 

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin 

Brno Bystrc 

Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 21. do 29. března 2015  

v Brně, ve Středisku volného času Lužánky, Lidická třída 50. Otevřeno bude tradičně 

od 10 do 18 hodin. Lužánky jsou nádherný park se staletými stromy v centru Brna. 

Těšit se můžete na asi 200 exponátů, které budou rozmístěny ve skleníku Svč. 

Jednotlivé exponáty jsou celá společenství sukulentních rostlin zasazených do 

kamenných misek či keramických objektů roztodivných tvarů. Inspiraci pro tvorbu 

jednotlivých pohádkových krajinek hledám především v literatuře fantasy, ale nejen 

tam. Vše je stručně, vtipně a hlavně česky popsáno, pro znalce nechybí ani latinské 

názvy rostlin. 

 

22. 3. 

Jarní výstava 

Nivnice - Společenský dům Beseda 

Pořádá Obec Nivnice ve spolupráci se ZO ČZS Otevřeno od 11 do 16 hod. Návštěvníci 

se mohou těšit na vystavená květinová aranžmá, beránky, kraslice, korálky, krajky, 

ubrusy, velikonoční dekorace, jarní vazby. 

Vstupné dobrovolné. 

 

Konference, semináře a vzdělávací kurzy 
 

2. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Mendelova univerzita Brno, Zemědělská 1, 613 00  

http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/data/ext-1592.docx
http://www.svazkvetinaruafloristu.cz/
http://www.sukulent.cz/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi/
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3. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, SZIF  

 

4. 3. 

Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), poradce, inspektory, státní 

úředníky a zájemce o EZ 

Organizátor: Biokont CZ, s. r. o. 

Místo konání: Těšnov 17, Praha  

 

4. 3. 

AgriCon 2015 - konference o českém zemědělství v evropské konkurenci 

Dne 4. března 2015 se bude konat AgriCon 2015 - konference o českém zemědělství v 

evropské konkurenci. Konference proběhne v Praze - hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, 

Praha 8. 

 

4. 3. 

Seminář Gastrointestinální onemocnění drůbeže ve velkochovech a jejich řešení, 

konaný v rámci cyklu VÚVeL FEST od výzkumu k praxi 

Organizátor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno 

Místo konání: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno  

 

4. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Barvířská 41/6, 541 01 Trutnov, restaurace Krakonoš  

 

4. 3. 

Cyklus odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi 

Organizátor: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko; Zemědělský výzkum, 

spol. s r.o. Troubsko; Agrolab, spol s r.o. Troubsko 

Místo konání: Zahradní 1, Troubsko  

 

5. 3. 

Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), poradce, inspektory, státní 

úředníky a zájemce o EZ 

Organizátor: Biokont CZ, s. r. o. 

Místo konání: Pěnčín 60, Jablonec nad Nisou  

 

6. 3. 

Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství (EZ), poradce, inspektory, státní 

úředníky a zájemce o EZ 

Organizátor: Biokont CZ, s. r. o. 

Místo konání: Kotlářská 53, Brno  

http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-3/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-3/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-4/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-4/
http://www.agris.cz/clanek/186917
http://zemedelec.cz/akce/seminar-gastrointestinalni-onemocneni-drubeze-ve-velkochovech-a-jejich-reseni-konany-v-ramci-cyklu-vuvel-fest-od-vyzkumu-k-praxi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-gastrointestinalni-onemocneni-drubeze-ve-velkochovech-a-jejich-reseni-konany-v-ramci-cyklu-vuvel-fest-od-vyzkumu-k-praxi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-4/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-4/
http://zemedelec.cz/akce/cyklus-odbornych-prednasek-urcenych-pro-zemedelskou-praxi-2/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-5/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-5/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-6/
http://zemedelec.cz/akce/skoleni-pro-podnikatele-v-ekologickem-zemedelstvi-ez-poradce-inspektory-statni-uredniky-a-zajemce-o-ez-6/
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9. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Kamýcká 967, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČZU  

 

10. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Nežichov 8, 634 01 Toužim  

 

10. 3. 

Seminář v Příbrami - Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EHS v ČR  

Další údaje : http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/2015_Pribram.pdf 

 

10. 3. 

Řepka bez hranic 2015 

Organizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, KWS MAIS GmbH, Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a KWS OSIVA s.r.o. 

Místo konání: Hotel Slunce, Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod  

 

11. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Soběsuky 9, 335 01 Nepomuk  

 

11. 3. 

Technologie pěstování travních a jetelotravních porostů, silážování 

Organizátor: Seed Service 

Místo konání: Velké Opatovice (Boskovicko)  

 

11. 3. 

Řepka bez hranic 2015 

Organizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, KWS MAIS GmbH, Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a KWS OSIVA s.r.o. 

Místo konání: restaurace U Facků, Vsisko 35 (Olomoucká ul.), 783 72 Velký Týnec  

 

12. 3. 

XXIII. sněm Agrární komory České republiky 

Organizátor: Agrární komora České republiky 

Místo konání: Olomouc, Jeremenkova 1082/36  

 

 

http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-5/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-5/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-6/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-6/
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/2015_Pribram.pdf
http://zemedelec.cz/akce/repka-bez-hranic-2015/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-7/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-7/
http://zemedelec.cz/akce/technologie-pestovani-travnich-a-jetelotravnich-porostu-silazovani/
http://zemedelec.cz/akce/repka-bez-hranic-2015-2/
http://zemedelec.cz/akce/xxiii-snem-agrarni-komory-ceske-republiky/
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12. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice  

 

12 .3. 

Řepka bez hranic 2015 

Organizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, KWS MAIS GmbH, Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a KWS OSIVA s.r.o. 

Místo konání: Hotel Magnolia, Průhonice, Květnové náměstí 53 252 43 Průhonice  

 

14. 3. 

Jak zlepšit jezdecký projev jezdce aneb Biomechanika v praxi 

Organizátor: Hyjé - koně, o.s. a JS S+S Kroměříž, o.s. 

Místo konání: Polkovice 198, 751 44 Polkovice  

 

18. 3. 

Seminář Zdraví sladkovodních ryb, konaný v rámci cyklu VÚVeL FEST od výzkumu k 

praxi 

Organizátor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno 

Místo konání: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno  

 

18. 3. 

Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a 

příznivce ekologického zemědělství 

Organizátor: ABCERT AG 

Místo konání: Komenského 1, 586 01 Jihlava, kancelář ABCERT AG  

 

24. 3. 

Syngenta Bramborářský seminář 

Organizátor: Syngenta 

Místo konání: Jihlava  

 

 

Předváděcí a firemní dny 
 

2.–6. 3. 

Týden otevřených dveří společnosti Agro Trnava 

Organizátor: Agro Trnava 

Místo konání: Trnava  

 

11. 3. 

Setkání včelařů s besedou na téma Návrh nových Stanov 

Organizátor: ZO Praha 5 a 6 pořádá Setkání včelařů 

Místo konání: Technická 2, ČVUT  

 

http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-8/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-8/
http://zemedelec.cz/akce/repka-bez-hranic-2015-3/
http://zemedelec.cz/akce/jak-zlepsit-jezdecky-projev-jezdce-aneb-biomechanika-v-praxi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-zdravi-sladkovodnich-ryb-konany-v-ramci-cyklu-vuvel-fest-od-vyzkumu-k-praxi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-zdravi-sladkovodnich-ryb-konany-v-ramci-cyklu-vuvel-fest-od-vyzkumu-k-praxi/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-2/
http://zemedelec.cz/akce/seminar-pro-ekologicke-zemedelce-zajemce-o-ekologicke-zemedelstvi-poradce-a-priznivce-ekologickeho-zemedelstvi-2/
http://zemedelec.cz/akce/syngenta-bramborarsky-seminar/
http://zemedelec.cz/akce/tyden-otevrenych-dveri-spolecnosti-agro-trnava/
http://zemedelec.cz/akce/setkani-vcelaru-s-besedou-na-tema-navrh-novych-stanov/
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17.–18. 3. 

Dny otevřených dveří Agrometall 

Organizátor: Bednar FMT 

Místo konání: Nový Dvůr 938, Heřmanův Městec  

 

 

 

Farmářské a venkovské trhy 
 

Archetyp – farmářské trhy 

http://www.farmarsketrziste.cz/ 

Farmářského tržiště Jiřák (na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3), 

středa, čtvrtek, pátek od 8:00 do 18:00 hod. a sobota od 8:00 do 14:00 hod. 

 

Archetyp – farmářské trhy 

Farmářský trh na Náplavce 

Farmářského tržiště Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni 

Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 8:00 do 14:00 hod. 

www.farmarsketrziste.cz 

 

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://zemedelec.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-agrometall/
http://www.farmarsketrziste.cz/
http://www.bio-info.cz/modules/bio-mapy/detail.php?id=11
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=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.  

 

 

Potraviny 
 

V rámci programu Potravinářské úterky si Vás dovolují pozvat Česká potravinářská 

společnost a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací na přednášky dle programu. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková,  

tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, 

Přednášky jsou vždy od 14,00 v sídle VTS na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, místnost 

213 (příp. 414) 

http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/ 

 

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
mailto:mrhalkova.ilona@uzei.cz
http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/
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Vinařství 
 

20.–21. 3. 

1. jihočeské slavnosti vína 

jsou pořádány ve spolupráci s Vinařskou asociací ČR u příležitosti 750. výročí založení 

města České Budějovice. 

Více informací: 1. jihočeské slavnosti vína - prezentace 

 

 

 

Lesní hospodářství 
 

Lesnické podvečery 2015 

Pravidelné LESNICKÉ PODVEČERY se konají jednou za měsíc, vždy druhý čtvrtek  

v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. na adrese: Novotného Lávka 5, Praha 1,  

sál 414. (Případně změny sledujte na informační tabuli a informační obrazovce  

u recepce v den konání podvečera.) 

 

12. 3. 

Lesnický podvečer 

Lesy a povodně. Pavel Kyzlík. 

Místo konání akce: Praha, Novotného lávka, sál č. 414 (16-18 hod.) 

Web: http://www.cesles.cz 

Tematické zaměření akce: Les, Povodně 

 

 

 

Životní prostředí a ekologie 
 

6. 3. 

BIOTOUR 2015 i v Ústí nad Labem 

Pro velký zájem na straně starostů a díky spolupráci s ústeckým magistrátem MŽP 

uspořádá další seminář na téma bioodpady v rámci BIOTOUR 2015. Seminář je určen 

výhradně starostům a zatupitelům obcí, jeho cílem bude seznámit starosty měst a obcí 

s aktuální bioodpadovou legislativou, připravit je na čerpání prostředků OPŽP  

v oblasti třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a společně 

identifikovat vhodný a ekonomický způsob třídění tohoto odpadu v jejich obci. 

 

17. 3. 

Seminář Nové nařízení a zákon o biocidech  

Další informace: (obsah, přihláška.doc) 

 

http://www.vcb.cz/_var/vystavy/pn3_142441676028.pdf
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=181:lesnicke-podvecery&Itemid=157
http://www.enviweb.cz/click.php?typ=akce&id=48288&URL=http://www.cesles.cz
http://www.enviweb.cz/les
http://www.enviweb.cz/povodne
http://www.agris.cz/clanek/187131
http://www.dtpce.cz/customZone/files/b15.pdf
http://www.dtpce.cz/customZone/files/bioc15pr.doc
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31. 3. 

Seminář Postupy podle stavebního zákona při odstraňování a dodatečném povolování 

staveb  

Další informace: (obsah, přihláška.doc) 

 

 

 

Velikonoční výstavy 
 

27.–29. 3. 

Velikonoce - svátky jara 

Častolovice - výstavní areál 

Pořadatelem je ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n.Kn. a městys Častolovice. Na 

ploše 2500 m2 budou vystaveny jak velikonoční tradice a zvyky, tak i staročeská 

řemesla. Tradiční soutěž o nejlepší kolekci kraslic, výstava krojových panenek a krojů 

v lidské velikosti, velikonoční gastronomie a bohatá květinová výzdoba všech jarních 

květin bude doplněna vodní a okrasnou aranžérií. Veliký sortiment stánkového prodeje 

všeho, co potřebuje každý zahrádkář a co připomíná velikonoční svátky. Bohaté 

občerstvení s ochutnávkami.Parkovné zdarma. Bližší informace na tel. 721 311 719. 

Bližší informace na www.zahradkari.com 

 

28. 3. 

Velikonoční výstava 

Holýšov, kulturní dům 

Základní organizace ČZS Holýšov pořádá výstavu, jejíž náplní bude zdobení 

velikonočních vajec, prodej sadbových brambor, sazenic, keřů, dárkových věcí a pod. 

Kulturní dům se nachází v sídlišti ve východní části města (viz mapy.cz). 

 

 

 

Další zajímavé akce 
 

7. 3. 

Letenské prase aneb Zabíjačka v muzeu 

Organizátor: Národní zemědělské muzeum 

Místo konání: Kostelní 44, Praha 7  

 

8. 3. 

Košík z vrbového proutí 

Během semináře se seznámíte s přírodním materiálem – vrbovým proutím a pod 

vedením zkušeného košíkáře pana Jana Slunského si vlastnoručně upletete košík. 

Místo konání Hostivař Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10, 102 00, sál Stáje 1 

Pořádá Toulcův dvůr, http://www.toulcuvdvur.cz e-mail: info@toulcuvdvur.cz  

tel.: 272 660 500  

Související odkazy: http://www.toulcuvdvur.cz/details/3107976-kosiky-z(...) 

 

http://www.dtpce.cz/customZone/files/stav15.pdf
http://www.dtpce.cz/customZone/files/stav15pr.doc
http://www.zahradkari.com/
http://www.zahradkari.com/
http://www.mapy.cz/#x=13.110853&y=49.591639&z=15&d=firm_2303766_1&t=s
http://zemedelec.cz/akce/letenske-prase-aneb-zabijacka-v-muzeu/
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/kosik-z-vrboveho-prouti-3
http://www.toulcuvdvur.cz/
mailto:info@toulcuvdvur.cz
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3107976-kosiky-z-vrboveho-prouti/
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26. 3. 

Počítáme s vodou 2015 

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných 

oblastech. Konference představí téma hospodaření se srážkovými vodami v jeho 

komplexnosti, od souvislostí s lokální a globální klimatickou změnou po různé aspekty 

zelené infrastruktury. 

Místo konání Praha Hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1 

Pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, http://www.ekocentrumkoniklec.cz  

Zdeňka Kováříková  

e-mail: zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz  

Související odkazy: http://www.pocitamesvodou.cz  

 

 

 

Odkazy  
na zajímavosti z oboru zemědělství, potravinářství, ekologie a rozvoje venkova: 

    www.uzei.cz 

    http://www.knihovnasvehly.cz/ 

    http://eagri.cz/public/web/mze/ 

    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, 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://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/pocitame-s-vodou-2015
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
mailto:zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz
http://www.pocitamesvodou.cz/
http://www.uzei.cz/
http://www.knihovnasvehly.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/

