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Kalendář akcí
srpen 2012
Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru
zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.

Zemědělské výstavy
30. 8.–4. 9.
ZEMĚ ŽIVITELKA
České Budějovice – výstaviště

39. 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.
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Zahradnické výstavy
1. 5.–31. 8.
Zámecké květy
Slatiňany, státní zámek
Výstava Zámecké květy vám představí rostliny tradičně pěstované v
zámeckých interiérech, sklenících a zimních zahradách. Na fotografiích i mezi
živými exponáty uvidíte druhy rostlin, které jsou pro svou krásu dodnes hojně
pěstované. Kromě nich však i takové, na které se časem neprávem zapomnělo,
a tak nejen ze zámeckých interiérů skoro vymizely. Některé z vystavených
rostlin jsou dobře známé i z interiérů bytových. Jako zajímavost jsou vystaveny
i velmi podivné druhy, které jsou u nás vázány spíše na specializované
botanické sbírky – ať už sbírky soukromé či rozsáhlejší sbírky botanických
zahrad.

15. 6.–31. 8.
Fuchsie v Liberci
Liberec, Staré Pavlovice
Tradiční výstava květin. Vystaveno bude 1300 kultivarů fuchsií, 400 odrůd
pelargonií, 90 kultivarů achimenes. Otevřeno každý den mimo středy od 10 do
18 hod.
Místo konání: Zahradnictví Jiří Pevný, Hrdinů 590/36 Liberec 12, Staré
Pavlovice

24. 7.–5. 8.
Výstava fuchsií
Telč, zámecká zahrada
Exponáty jsou neprodejné, ale do vyčerpání zásob se prodávají mladé rostliny
mnoha druhů. Vystavovatelky každému zájemci rády poradí, jak úspěšně
fuchsie pěstovat.

3.-5. 8.
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Budyně nad Ohří, vodní hrad
ZO ČZS v Budyni nad Ohří pořádá výstavu květin, ovoce a zeleniny v
prostorách vodního hradu v Budyni nad Ohří v době konání Budyňské pouti a
pod patronací MěÚ Budyně nad Ohří. Otevřeno od 9 do 17 hodin, pátek a
neděle je přístup hlavní branou, sobota je přístup na výstavu ze zadní brány z
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důvodu konání festivalu "Budyňský poutník ", který bude na nádvoří v přední
části hradu.

4.–5. 8.
Květy a plody léta
Holešov, Dům zahrádkářů

Výstava mečíků, jiřin a letního ovoce bude pořádána opět v Domě zahrádkářů v
Holešově, na celém prostoru nádvoří a v celé budově.
Výstava bude ukázkou spolupráce se speciálními organizacemi, Gladiris a
Dagla, doplněna balkonovými květinami našich členů, k našemu svazovému
výročí 55. let.
Na výstavě se v rámci 110 let trvání včelařů budou také prezentovat včelaři z
Holešova a okolí. Po úspěšné a velmi hojně navštívené výstavě mečíků v
minulém roce, chceme tuto výstavu opakovat a navíc doplnit květy jiřinek od
pěstitele ze Zlína pana Kovaříka.

4.–5. 8.
Květy – Volyně 2012
Volyně
SZO ČZS MARTAGON Praha pořádá pouťovou výstavu květin ve dnech 4. a 5.
srpna 2012 v Pošumavské tržnici na náměstí ve Volyni. Počítáno je s
vystavením pozdně kvetoucích lilií, mečíků, jiřin, fuchsií, bonsají, orchidejí,
kaktusů, sukulentů a dalších rozmanitých květin kvetoucích v tomto čase.
Otevřeno bude v sobotu od 10 do 19 hod. a v neděli od 9 do 17 hod. Připravíme
anketu návštěvníků o nejhezčí vystavenou květinu. Výstava se koná ve
spolupráci s Kulturním centrem ve Volyni a je doplněna obrazy malířů.

10.–12. 8.
Velká výstava květin
Staňkov, Lidový dům
Tradiční, již 37. ročník výstavy pořádané ZO ČZS ve Staňkově. Koná se v době
Chodských slavností v sále Lidového domu. Rozsáhlá expozice jiřinek, mečíků
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a dalších letních květin, otevřeno Pá: 14–18 hod, So, Ne: 8–18 hod. Odborná
poradna zajištěna po celou dobu výstavy. Součástí bude tombola a prodej
přebytků. (K Lidovému domu se motoristé dostanou po odbočení z hlavní
silnice směrem na Koloveč a pak za mostem a kostelem odbočí doleva.)
10.–12. 8.
Okresní výstava vlastních výpěstků
Bruntál, zámek
Výstavu pořádá ČZS ZO Bruntál za podpory ZO okresu. Vystavíme květiny,
ovoce a zeleninu, kaktusy, suché vazby, pleteniny, bonsaje. Odborná poradna
a prodej rostlin (polské zahradnictví) zajištěno. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
Otevřeno: PÁ 10. 8. od 15:00 do 18:00, SO 11. 8.od 9:00 do 17:00, NE 12 .8. od
9:00 do ZÁVĚREČNÉ TOMBOLY ČÁSTI VYSTAVOVANÝCH VÝPĚSTKŮ v 15:00
hod.
10.–12. 8.
Výstava mečíků a jiřinek
Vysoké Mýto, M KlubMečíky světového sortimentu, novošlechtění, samostatná
expozice begonií a fuchsií. Prodej řezaných květin, skalniček, poradenská
služba a objednání hlíz mečíků na příští sezonu.
Pořádá SZO ČZS Gladiris ve spolupráci s městem Vysoké Mýto.
Podrobnější informace na www.meciky.cz
11.–12. 8.
42. speciální výstava mečíků
Nemyčeves, areál místní školy
Mečíky budou vystavovat přední pěstitelé, členové specializované organizace
Gladiris.
V bohatém doprovodném programu bude proveden křest nového semenáče
mečíku známou osobností, k poslechu zahraje hudba, zajištěn stánkový prodej.
Kromě mečíků budou vystaveny další květiny, např. růže, jiřiny, fuchsie apod.
Výstava bude otevřena po oba dny 8–18 hodin.
Pořádá ZO ČZS Nemyčeves-Vitiněves
11.–12. 8.
Výstava výpěstků z našich zahrad (květiny, ovoce, zelenina)
Šlapanice u Brna, v prostorách orlovny
ZO ČZS ve Šlapanicích pořádá tradiční výstavu výpěstků z našich zahrad a to u
příležitosti již tradičních šlapanických slavností. Výstava se koná v prostorách
orlovny od 8 do 18 h.

16.–19. 8.
Flora Olomouc
Olomouc, výstaviště
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Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa.
Letní zahradnické trhy
prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb.

17.–19. 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: mečíky, jiřiny, růže a fuchsie, kaktusy a sukulenty, bonsaje,
skalničky a jehličnany.
Výstava je otevřena: pá, so 8–18 hod., ne 8–16 hod.
V průběhu výstavy budou probíhat přednášky a poradna léčitele Pavla Váni.
Možnost objednávek jiřin a mečíků. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč.
Stánkový prodej, občerstvení.

18.–24. 8.
Výstava květů pozdního léta
více informací
18. 8.
XI. výstava jiřin, růží, mečíků a zeleniny
Přepeře

Tradiční, již XI. ročník výstavy pořádá ZO ČZS v jídelně
v Přepeřích. K prodeji i podívání se představí specializované zahradnictví a
prodejní firmy. Široký sortiment jiřinek ze zahradnictví Brzák-Sloveč,
růže maželů Pelclových ze Sobotky, kolekce mečíků, a nové odrůdy zelenin ze
ŠS Svilanský Újezd firmy Moravoseed. Možnost objednání odrůd jiřin, růží a
mečíků pro další sezonu. Volná prohlídka jiřin v porostu. Výtvarné práce
obyvytel domova Modrý kámen. Prodej medu, medoviny, proutěných košíků,
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dřevěných výrobků. Otevřeno 9–18 hod. Občerstvení: zvěřinové hody. Výstava
se stala svátkem místních zahrádkářů, přijeďte se podívat.
18.–19. 8.
Výstava květin, ovoce a zeleniny
Rotava – sál Slovanského domu
Pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rotava.
Na výstavě nebude chybět koutek kutilů, výtvarná soutěž dětí z družiny
základní školy, dekorace od dětí z MŠ a výkresy dětí z praktické školy Kraslice.
Otevřeno (sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod. Neděle od 9.00 hod. do 16.00 hod.)
25.–26. 8.
Národní výstava jiřinek
Velké Opatovice
Pořádá specializovaná základní organizace ČZS – Dagla klub v Moravském
kartografickém centru.
31. 8.–2. 9.
Mezinárodní výstava jiřinek
Pardubice, zámek
11. ročník výstavy pořádá SZO ČZS Dagla ke svému 50. výročí v
Východočeském muzeu v pardubickém zámku.
31. 8.–2. 9.
Regionální zahrádkářská výstava
Teplice nad Metují
Na výstavě budou opět expozice zahrádkářských organizací okresu Náchod,
specializovaných organizací citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů,
organizací myslivců, včelařů a rybářů. Neméně zajímavé budou expozice
řezbářů.
Shlédnete ukázky prací na kolovrátku, ručním stavu, košíkářů, foukání skla,
drátkování, zdobení perníčků, keramiky. Uvidíte při práci řezbáře ovoce a
zeleniny s možností zakoupení jejich výrobků. Budete si zde moci prohlédnout
i zakoupit drobnou zahradní techniku. Pro děti bude připraven dětský herní
koutek. Po celou dobu výstavy Vám bude k dispozici zahrádkářská poradna.
V přilehlém parku stánkový prodej zahrádkářských potřeb a rostlin. Bohatý
bude doprovodný program. Samozřejmě bude pamatováno i na možnost
Vašeho občerstvení, nákupu perníků, koření, trdelníků, keramiky a pod.
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli pak do 16 hodin.
Přijďte se podívat, nabízíme Vám program i na celý den s prohlídkou našich
pískovcových skal, světového unikátu – Ivanitské poustevny s kostelem Panny
Marie Pomocné na Kamenci v Teplicích nad Metují. Celý východočeský region
včetně polského příhraničí má mnoho zajímavostí kulturních i odborných.

Farmářské, venkovské trhy a jarmarky
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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
4. 8. 2012, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin

Venkovské trhy
Hotel Palcát, Tábor
sales@hotelpalcat.cz
Kalendář venkovské trhy – koncept.xls (22 kB)

Farmářské trhy – termíny a adresy
http://www.vitalia.cz/katalog/farmarske-trhy/

Farmářský trh na Kubáni
Kubánském náměstí
Praha 10, Hlavní město Praha
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hod., o sobotách od 8:00 do 14:00 hod.
Farmářský trh na Náplavce
Náplavka mezi mosty Palackého a Železničním mostem na Výtoni
Praha 2, Hlavní město Praha každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod.
Farmářský trh na Pankráci
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.
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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 a školení
2. 8.
Workshop – podporujme svého sedláka
Diskuse nad možnostmi podpory drobného zemědělství v Moravskoslezském
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kraji i jinde.
[ více ]

20. 8.
Národní arboristická konference na téma Města bez stromů?
více informací

Předváděcí, firemní a polní dny
1.8.
Využití plodů rostlin
více informací

2. 8.
Bramborářský seminář a polní den
více informací

4. 8.
Dvoudenní floristický kurz
více informací

7. 8.
Průhonické jiřinky
více informací

10.–11. 8.
Mikulovské pivobraní 2012
Místo konání: Amfiteátr města Mikulov
Tato akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla.
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15. 8.
Dožínková soutěž
více informací

17. 8.
X. bělokarpatský dožínkový biojarmak
Velické náměstí 13:00–19:00 – Dožínkový biojarmak a tradiční jarmak lidových
výrobků.
více informací

17. 8.
Za plazy do Bílých Karpat
Zajímáte se o ekologii? Chtěli byste se dozvědět různé zajímavosti o plazech
žijících na území Bílých Karpat? Rádi byste věděli více o biotopech, ve kterých
se vyskytuje užovka obojková, užovka stromová, slepýš křehký a ještěrka
obecná? Chodíte rádi po krajině? Pak je právě Vám určena exkurze Za plazy do
Bílých Karpat.
Kontaktní osoba: Mojmír Vlašín, Marie Křiváková
Pořadatel: Ekologický institut Veronica|Centrum Veronica Hostětín
Místo: Hostětín
E-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz
Telefon: 572 630 670
Další údaje: http://www.hostetin.veronica.cz

18. 8.
Ovenálie – Ovčácké slavnosti na Zlobici
Celostátní výstava plemen ovcí a koz
více informací

18. 8.
11. mistrovství ČR ve stromolezení
více informací

25. 8.
Prezentace historické zemědělské techniky
více
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31. 8.–2. 9.
Setkání přátel permakultury 2012
Konference a semináře, Přednášky a diskuse, Filmy a videoprojekce
Co to je permakultura, jaká řešení přináší, permakultura v Evropě atd.
Předběžný program Pátek 31. 8. 14 h – diskuse aktivních členů PK(CS) – co a
jak dál v naší organizaci? 18 h – volné povídání o permakultuře.
Místo konání | Praha 10-Hostivař, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1.
Pořádá | Permakultura, http://www.permakultura.cz/ Eva Hauserová
e-mail: predseda@permakultura.cz

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

2. 1.–31. 12.
Co pamatuje strom a lidé zapomněli?
Největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii,
jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR. Jeho součástí jsou také
doprovodné akce a přednášky s tematikou lesnictví a myslivosti pro odbornou
i širokou veřejnost.
Podrobný časový harmonogram projektu najdete na webových stránkách
Národního zemědělského muzea – www.nzm.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Maršík
Pořadatel: Národní zemědělské muzeum Praha
Místo: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7-Letná, velký sál v 1.
patře + muzejní dvůr.
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
Telefon: 233 376 012

11. 8.
11. 8. Myslivecká Třeboň
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Duben – prosinec 2012
Pojďte s námi do lesa – akce pro veřejnost s tematikou lesa
Místo konání: Olomoucký kraj
Doporučeno pro: veřejnost
Kontakt: www.kr-olomoucky.cz

Vinařství
11. 8.
Den otevření vinných sklepů
Čejč – sklepy Pod Búdama
ZO ČZS Čejč pořádá ve spolupráci s vinaři v sobotu 11. srpna 2012 "Den
otevření vinných sklepů". Již po sedmé máte možnost navštívit areál vinných
sklepů Pod Búdama a ochutnat vzorky vína tentokrát ve 24 vinných sklípcích.
Začátek v 11 hod, po skončení Beseda u cimbálu.

25. 8.
TOP Víno Slovácka 2012, 25. 8. 2012
Rádi bychom Vás pozvali na 5. ročník soutěže TOP Víno Slovácka 2012 na
Vinařských slavnostech v Polešovicích, který se uskuteční v sobotu 25. srpna
2012.

Životní prostředí a ekologie
10.–12. 8
CHODSKÝ VELETRH DOMAŽLICE
Domažlice – Hala TJ Jiskra 2. veletrh stavebnictví, bytového zařízení, úspor
energií, zahradnictví a hobby, souběžně probíhají Chodské slavnosti.
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30. 8–4. 9.
EKOSTYL
České Budějovice – Výstaviště Tvorba a ochrana životního prostředí,
ekologické technologie, ekologické stavby, alternativní zdroje energie,
bioprodukty a zdravý životní styl.

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.
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