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Kalendář akcí
srpen 2014
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru
zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.

Zemědělské výstavy
28. 8.–2. 9.
ZEMĚ ŽIVITELKA
České Budějovice - výstaviště
41. ročník mezinárodního agrosalonu. Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná
výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství,
zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Expozice ČZS s výpěstky
květin, ovoce a zeleniny místních zahrádkářů.
EKOSTYL
Souběžně probíhající výstava. Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické
technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů, alternativní zdroje energie,
biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl.

Zahradnické výstavy
15. 6.–31. 8.
Fuchsie v Liberci
Liberec, Staré Pavlovice
Tradiční výstava květin - vystaveno bude 1300 fuchsií, 400 pelargónií, 90 achimnes.
Prodej mladých rostlin. Otevřeno každý den mimo středu 10-18 hodin. Vstup zdarma.
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Více info o výstavě a sortimentu na www.fuchsieliberec.cz nebo tel. 606 417 249
Místo konání: Zahradnictví Jiří Pevný, Hrdinů 590/36 Liberec 12, Staré Pavlovice.
29. 7.–10. 8.
Výstava fuchsií
Telč, renesanční zámecká zahrada
Výstavu pořádá ZO ČZS Telč ve spolupráci se Státním zámkem Telč. Bude se konat
v zámecké zahradě od 29.7. do 10.8.2014.
Exponáty jsou neprodejné, ale do vyčerpání zásob se prodávají mladé rostliny mnoha
druhů. Vystavovatelky každému zájemci rády poradí, jak úspěšně fuchsie pěstovat.
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách zámku.
6.–10. 8.
Zahrada Věžky léto 2014
Věžky u Kroměříže
Zahradnická a hobby prodejní výstava. Výstava je zaměřena na zahradnictví, hobby,
chovatelské a domácí potřeby, potravinové doplňky a speciality, chataře, zahradní
nábytek, zahradní mechanizaci a nářadí, doplňky do bytu a trávení volného času.
Využijte možnosti zajímavého výletu do malebné obce Věžky u Kroměříže a navštivte
známou zahradnickou a hobby výstavu v lokalitě zrekonstruovaného historického
parku. Přijeďte k nám strávit hezký den, prostředí idylického parku obklopeni
přírodou, květinami, zajímavým zbožím + regionální gastronomie a farmářské produkty
+ lidová řemesla.
8.–10. 8.
Velká výstava květin
Staňkov, Lidový dům
Již 39. tradiční staňkovská výstava květin ČZS při ZO Staňkov se bude konat jako
každý rok v době Chodských slavností v sále Lidového domu ve Staňkově pá: 14-18
hod. a so: 8-18 hod.
Součástí výstavy bude tombola a prodej přebytků, rovněž poradenská služba. Lidový
dům se nachází ve východní části města. Motoristé odbočí z hlavní silnice směrem na
Koloveč a za mostem a kostelem doleva (ul. Dělnická 235).
8.–10. 8.
Oblastní výstava Bruntál
Bruntál - Společenský dům
Vystavíme květiny, kaktusy, bonsaje, ovoce, zeleninu, suché vazby, pleteniny.
9.–10. 8.
Výstava mečíků, lilií a jiřinek
Rapotín
Tradiční výstavu pořádá ZO ČZS v kulturním domě. Výstava je obohacena o trofeje
mysl. sdružení Rapotín, okrasné ptactvo chovatelů Rapotín a výpěstky zeleniny
českého svazu žen.
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9.–10. 8.
Květy - Volyně 2014
Volyně
Výstavu pořádají členové MARTAGONU ve spolupráci s místní organizací Volyňská
kultura. Letošní pouťová výstava se uskuteční v Pošumavské tržnici ve Volyni ve
větším rozsahu, jelikož máme k dispozici dvě výstavní místnosti. Počítáno je
s vystavením pozdně kvetoucích lilií a dalšího širokého sortimentu květin v té době
kvetoucích. Expozice květin ve spojení s výtvarnými díly (originály) bude jistě
působivá, takže se můžeme těšit na obrazy malířů, sochy a keramiku apod. Připravíme
anketu návštěvníků o nejhezčí vystavenou květinu. Ubytování pro vystavovatele je
zajištěno. Tradiční společné přátelské posezení vystavovatelů se uskuteční v pátek
večer v některé volyňské restauraci.
Instalace: pátek 8. srpna 2014 odpoledne, informace J. Kovář
Otevřeno: Sobota 9. srpna 2014, 10-19 hodin.
Neděle 10. srpna 2014, 9-17 hodin.
14.–17. 8.
14. - 17.8. 2014 LETNÍ ZAHRADNICKÁ FLORA OLOMOUC 2014
V těchto dnech se bude na olomouckém výstavišti konat ZAHRADNICKÁ FLORA
OLOMOUC 2014.
16.–17. 8.
Letní výstava květin
Šlapanice u Brna, Orlovna (naproti kostela)
ZO ČZS Šlapanice pořádá tradiční letní výstavu u příležitosti šlapanických slavností.
Na letní výstavě, která se koná tradičně v prostorách orlovny, budou vystavovány letní
květiny, ovoce, zelenina, bonsaje, kaktusy i méně známé plody z našich zahrad.
Výstava bude otevřena denně od 8-18 hod. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme
všechny návštěvníky šlapanických slavností, rodáky a všechny příznivce květin.
16.–17. 8.
Citrusářská výstava
Police nad Metují
Citrusáři Broumov pořádají v hasičské zbrojnici tradiční výstavu citrusů, odborná
poradna, prodej citrusových rostlin, soutěž o nejsympatičtější rostlinku, pro děti
soutěž o citrus. Losy štěstí a bohatá tombola. Srdečně zveme všechny zájemce
o citrusové rostliny.
16.–17. 8.
Výstava gladiol
Nepomuk
Nám. A. Němejce čp. 129, v rodném domě A. Němejce.
Vystaveny budou mečíky ve velkém množství barevných kombinací, odrůdy zvlněné
i zřasené a také novinky letošního roku.
Součástí výstavy bude prodej přebytků denivek, kosatců, tulipánů, okrasných
česneků, krokusů, ocúnů, netřesků a také objednávka hlíz gladiol.
Odborná poradna zajištěna po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné.
Otevřeno bude v sobotu a neděli, od 9-16 hodin
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16.–17. 8.
44. speciální výstava mečíků
Nemyčeves, areál školy
ZO ČZS Nemyčeves-Vitiněves Pořádá 44. speciální výstavu mečíků
Doprovodný program

sobota 16. 8. – 10 - 12 hodin hudba Pavla Šejny, 13 - 18 hodin dech. hudba
Příchvojanka host herečka Uršula Kuklová

nedělě 17. 8. – 13 - 18 hodin country hudba KTP Ml. Boleslav host herečka Hana
Maciuchová
Mečíky budou vystavovat přední pěstitelé, členové specializované organizace
GLADIRIS, dále budou vystaveny růže, jiřiny a lilie. Pokřtíme i nové semenáče mečíků.
Veškerý doprovodný program včetně prodeje výpěstků, občerstvení, dětského koutku,
proběhne na školní zahradě. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč. Otevřeno 8-18 hodin.
21.–24. 8.
FLORIA LÉTO
Kroměříž
38. ročník celostátní zahradnická výstava
22.–24.8.
Svět květin
Trutnov - Horní Staré Město
Výstavu pořádá ZO ČZS Trutnov 2 - Horní Staré Město, vystavující organizace:
kaktusáři, citrusáři, chovatelé, včelaři, samostatní pěstitelé a výrobci z různých okresů
ČR.
Hlavní expozice výstavy - mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje,
skalničky. Expozice včelařů, expozice KRNAP, výstava hub, ukázky aranžérské práce
studentů SZŠ Kopidlno.
Možnost objednávek jiřin mečíků.
Vstupné - dospělí - 50,- Kč, děti, důchodci - 30 Kč
23.–24. 8.
Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin
Rotava - sál Slovanského domu
Výstavu pořádá ZO ČZS Rotava v sále Slovanského domu v Rotavě.
Jsme velice rádi, že letos můžeme připravit v našem městečku výstavu Krajskou.
Jako na každé krajské výstavě se budou podílet s vystavováním svých výpěstků i jiné
organizace.
23.8. 2014 od 9.00 hodin do 17.00 hodin (v 9.00 zahájení výstavy)
24.8. 2014 od 9.00 hodin do 16.00 hodin (15.00 vyhodnocení výstavy a závěrečná slova
zástupců územních sdružení).
Naší tradicí na této výstavě je výtvarná soutěž dětí ze ZŠ Rotava a dětí MŠ Rotava.
Nebude chybět ochutnávka zeleninových salátů a koutek šikovných rukou kutilů.
Bude zde možnost si koupit drobné zahrádkářské potřeby a přípravky k pěstování.
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23.–24. 8.
Výstava květin a umění v Moravci
Moravec, kulturní dům
Tradiční výstava květin a umění nejen z Vysočiny. Bude vystaveno mnoho krásných
jiřinek, mečíků a růží od členů SZO ČZS DAGLA, GLADIRIS. Koupit si můžete
i pokojové květiny, kaktusy a sukulenty, skalničky, okrasné dřeviny, keramiku, obrazy,
perníčky, výrobky ze šustí a mnoho dalších zajímavostí.
Krásná krajina plná rybníků, hluboké lesy, pěkný park přímo proti kulturnímu domu,
turisticky velmi zajímavý kout Vysočiny.
Otevřeno od 9 do 18 hodin. Odborná poradna zajištěna.
Případné dotazy zodpovíme na 606 449 000. Vstupné 30 Kč, děti do 10 let zdarma.
Srdečně zveme.

Předváděcí, firemní a polní dny
8. 8.
Den otevřených dveří
Organizátor: Chmelařský institut s. r. o.
Místo konání: Stekník u Žatce
16. 8.
Ovenálie na Zlobici
Organizátor: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Místo konání: Malhostovice 56, 666 03 Malhostovice, Česká republika
16. 8.
Žně naších dědů, 16. 8. 2014
Pravčice 242, okr. Kroměříž
16. 8.
Ústecký kraj: Ekofarma Jezvé
Více informací o Farmářských slavnostech naleznete na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/web/farmarske_slavnosti
22.–24. 8.
ZLATÁ PODKOVA – finále 49. ročníku seriálu
Organizátor: Soutěže podkovy o.p.s.
Místo konání: Humpolec
22.–24. 8.
Workshop pokročilého permakulturního designu
Workshop proběhne přímo na budoucím permakulturním pozemku manželů
Kulhánkových. Pozemek má rozlohu 3,5 ha, nachází se téměř celý ve svahu a je
prozatím „zelenou loukou“, tudíž mají designéři prakticky neomezené možnosti.
Místo konání | Líšnice (Praha-Západ), pozemek v Líšnici.
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Pořádá Anežka Tkáčová
e-mail: atkame@seznam.cz tel.: +420 721 383 618
23. 8.
Středočeský kraj: Farma Poláček, Hole 11, Velké Přílepy
Více informací o Farmářských slavnostech naleznete na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/web/farmarske_slavnosti
26. 8.
2. ŠKROBÁRENSKÝ POLNÍ DEN EUROPLANTU
Organizátor: EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.
Místo konání: ZD NOVOSEDLY - 387 16 VOLENICE, OKR. STRAKONICE
28. 8.
Polní den Slunečník Syngenta
Organizátor: Syngenta Czech
Místo konání: Žlunice 50, 507 34 Žlunice, Česká republika
29. 8.
2. jihočeská angus show
Po předloňské premiéře se letošní rok na českobudějovickém výstavišti v rámci
zemědělského veletrhu Země živitelka opět představí plemenoaberdeen angus, jehož
chovatelé zde uspořádají již druhou jihočeskou angus show.

Dožínky
30. 8.
Národní dožínky
Organizátor: Agrární komora České republiky ve spolupráci s Výstavištěm České
Budějovice, a.s.
Místo konání: Husova třída 30/85, 370 05 České Budějovice, Česká republika.
30.–31. 8.
Dožínky Olomouckého kraje 2014
Organizátor: Okresní agrární komora v Přerově a Asociace soukromého zemědělství
Olomouckého kraje
Místo konání: Přerov Výstaviště

Farmářské a venkovské trhy
Archetyp – farmářské trhy
http://www.farmarsketrziste.cz/
Stránka 6 z 10
Zpracoval: Otakar Krištoufek, ÚZEI

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
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
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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/
16. 8.
Ochutnávka regionální potraviny OK
Organizátor: Info: JANA.OAKSUMPERK@email.cz
Místo konání: Šumperk
17. 8.
Dobrou chuť, sousede
Komunitní zahrada Kuchyňka se opět připojuje k celosvětovému svátku jídla
a sousedství – International Restaurant Day. Letní sousedská hostina Dobrou chuť,
sousede bude pikniková. Na menu budou jídla z letošní sklizně, sladké pochoutky
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a vše, co je tak dobré, že se o to musíte podělit. Budeme grilovat a každý může opět
přidat svou pochoutku na stůl či stolovací deku!

Lesní hospodářství
Lesnické podvečery 2014
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.)

Vinařství
16. 8.
Otevření vinných sklepů
Čejč
16. srpna 2014 od 11 do 18 hod připravila ZO ČZS Čejč, okres Hodonín, 9. ročník
Otevření vinných sklepů v areálu vinných sklepů "Pod Búdama".
23. 8.
VII. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA"
Polešovice

Životní prostředí a ekologie
2. 8.
Festival jurt
Zahrada, spolupráce, propojování, výměna zkušeností, propagace zdravého životního
stylu a praktická ukázka života šetrného k životnímu prostředí je hlavním témtem
druhého ročníku Festivalu Jurt. Má podtitul Život v zahradě a zve všechny nadšené
zahradníky, příznivce přírodního způsobu života a bydlení, milovníky přírody, nomády
a hlavně rodiny s dětmi do Brniště u České Lípyna sobotu 2. srpna.
28. 8.–2. 9.
EKOSTYL
České Budějovice - Výstaviště Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické
technologie, ekologické stavby, alternativní zdroje energie, bioprodukty a zdravý
životní styl.
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Další zajímavé akce
11.–16. 8.
Řemeslné léto/Tvořivá letní škola
Řemeslné léto a Tvořivá letní škola jsou určené všem dospělým, kteří rádi tvoří,
pracují s přírodními materiály a jsou otevření i k diskusím o environmentálních
pohledech na svět.
Místo konání Krásensko. Krásensko 76
Pořádá Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, http://www.lipka.cz
e-mail: blanka.jiru@lipka.cz tel.: 543211264
Související odkazy: http://www.lipka.cz/lipova-kalendar-akci?idm=25
23.–24.8.
Pelhřimovská pouť
Pelhřimov, Radnice
Prodejní výstava hrnkových květin, vazeb, výrobků, výpěstků, perníčků apod.

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.
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