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ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 
���� SLEZSKÁ 7,  120 56 PRAHA 2 
���� 222 000 111,   227 010 111 

 

Kalendá ř akcí 

 červen  2010 
 

Kalendá ř nabízí vybrané domácí akce po řádané v oboru 

zemědělství, lesnictví, potraviná řství a ekologie. 

 

Zemědělské výstavy  

10.4. a pravideln ě každých 14 dní /sobota/ 
Pravidelné Farmá řské trhy na Kula ťáku  
Na místě parčíku u Vít ězného nám ěstí (Kula ťáku) v Praze 6 se konaly první 
Farmářské trhy a podle n ěkterých informací se premiéry zú častnilo hned 15 
tisíc lidí. Diskuse na webu i články v tisku prokázaly, že pot řeba krátkého 
spojení mezi p ěstiteli a koncovými zákazníky je doslova hmatatelná . A že 
důvěra lidí v české zem ědělce, farmá ře, sadaře, zahrádká ře, a malovýrobce 
potravin a delikates je na vzestupu.  
Proto se dnem 10. dubna rozb ěhne v pravidelné 14-ti denní period ě provoz 
farmá řského tržišt ě, na kterém budete moci, v závislosti na zem ědělské 
sezóně, nakupovat kvalitní zeleninu, ovoce, kv ětiny a sazenice, mlé čné a 
pekárenské výrobky, med, uzeniny, vybraná masa, sýr y, víno, houby, BIO 
výrobky a kde se m ůžete rovn ěž občerstvit. 
http://www.bio-info.cz/zpravy/pravidelne-farmarske- trhy-na-
kulataku?lang=1&ref=m&source=email  

12.6. 
Zemědělská výstava 2010 
více informací 

15.6.  
Den Zemědělce 
velká polní výstava & finále Jízd zručnosti 
více informací 
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24.6. 
Kralovická zem ědělská výstava 2010 
33.ročník prohlídek polních pokusů, chovatelský den, výstava a předvádění zemědělské 
techniky, nabídka potřeb pro zemědělce,  

více informací 

 

Zahradnické výstavy 
1.4. - 31.10.     
Od nektaru k medu - V čela a její význam v p řírodě 
| Příroda  | Zemědělství   
Výstava o v čelařství na českém a moravském venkov ě... 
zobrazit detail akce  

1.6. 
Den zahradnické a komunální techniky 
více informací 

 

1.6.     
Výstava balkónových a kbelíkových kv ětin, výstava fuchsií 
více informací 

 

1.6.  
Léto v arboretu – kosatce 
více informací 

 

1.6.  Výstava balkónových a kbelíkových kv ětin, výstava fuchsií 
více informací 

 

2.6.  
Choroby a šk ůdci okrasných d řevin 
více informací 

 

3.6.  
Blooms, p řehlídka zahrad p ředních irských zahradních architekt ů 
více informací 
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5.6. 
Trvalky v Pr ůhonicích 
více informací 

 

5.- 6.6.  Litomyšl  
Výstava iris ů a jarních trvalek  
Pořádají Ovocné a okrasné školky Litomyšl, s.r.o. ve svém areálu, T. G. Masaryka 506, 570 
01 Litomyšl. 

5.- 6.6.    Svéradice u Horažďovic  
Výstava amerických velkokv ětých  kosatců 
Výstava se koná na obecním úřadě, otevřeno 9-17 hodin. Vystaveno bude přes 100 
amerických, ale také francouzských odrůd velkokvětých kosatců se spoustou novinek. 

 

5. - 13.6  . Libochovice, skleníky zámecké zahrady  
48. výstava kaktus ů a jiných  sukulentů 
Pořádá Klub kaktusářů v Roudnici nad Labem ve skleníku zámecké zahrady v Libochovicích. 
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin 

 

5.6. 
Rozkvetlé Pr ůhonice 
více informací 

 

5.6. 
Přízdoba jednoho kv ětu 
více informací 

 

5.6.   
Výstava kosatc ů a jarních trvalek 
více informací 

 

6.6.    
Trvalé dekorace 
více informací 

 

7. - 12.6.   Jičín, Valdštejnovo náměstí   
Výstava kaktus ů 
Výstavu pořádá Klub kaktusářů Jičín. Pro návštěvníky bude výstava otevřena pondělí až 
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pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin. Vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč. Na 
výstavě bude zajištěna odborná poradna. Výstava je spojena s prodejem kaktusů a 
sukulentů 

 

10. - 12.6.  Písek,        Dům zahrádkářů, Janáčkova 41   Prodejní 
výstava lé čivých rostlin  
Český zahrádkářský svaz pořádá prodejní výstavu spojenou s poradnou o účincích, sběru a 
pěstování léčivých rostlin a s prodejen sazenic léč. rostlin, bylinkových polštářků, bylinkových 
čajů a dalších výrobků z bylin. 

 

10. - 12.6.  Kladno - Dům techniky na Sítné     
 Výstava kaktus ů a sukulent ů 
Pořádá Dům techniky ČS VTS Kladno a ČZS - Klub kaktusářů Kladno. Otevřeno Pá, So: 
8.30-17, Ne: 8.30-16 hod. 

 

11.6. 
Trvalkové dny 
více informací 

 

11. - 13.6.  Jindřichův Hradec, Zahradní centrum                       
Výstava skalni ček 
Na výstavě uvidíte rozsáhlý sortiment trvalek a skalniček v kontejnerech, nebo 
naaranžovaných v kamenných či keramických nádobách a korytech. Většina exponátů bude 
prodejných. Dále na vás budou čekat ukázky aranžování, konzultace s odborníkem na téma 
Výživa a ochrana rostlin (znáte z receptáře), odborná a příjemná obsluha, občerstvení, pivo 
ZDARMA a nemalá SLEVA na rostlinný materiál. Akce se účastní i naši obchodní partneři s 
dalšími zajímavými nabídkami. 

 

11. - 13. 6.  Botanická zahrada hl.m. Prahy  
VI. ročník Trvalkových dn ů 
Přijďte se podívat, co může vzniknout, když spojí své síly odborníci z botanické zahrady se 
členy ryze českého spolku profesionálních pěstitelů trvalek - perenářů. Připravili jsme pro 
Vás lahůdkové menu ze zahradnického světa, kde třešinkami na dortu jsou i takové libůstky 
jako třapatka, škornice nebo ježůvka. Radosti dodá dobromysl, krásnoočko či srdcovka. 
Zábavu pro děti obstará kolotočník, zlobivé pak zaměstná průtržník a rozrazil. Pánům 
květeny neznalým nezbývá než připomenout, že jirnice není jitrnice a jaterník nevyřeší 
následky nocí strávených u sklenky... Pořádají: Botanická zahrada hl.m. Prahy a Český 
spolek perenářů, Otevřeno od 9 do 19 hodin. 
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12.6.  
Den otev řených dve ří v sout ěžním rozáriu  
více informací 

 

12.6. 
Začínáme s floristikou 
více informací 

 

13.6.  
Vázání vysokých a kulaté kytice 
více informací 

 

15.6.  
Balkónové kv ětiny 
více informací 

 

16.6. 
Svět zahradníka 
více informací 

 

18.6.   
Vranovská lilie 2010 
více informací 

 

19.6.  
Havířov v kv ětech 
více informací 

 

22.6.  
Dreviny vo verejnej zeleni 
více informací 

 

25.6.  
Lilie Hodonín 
Výstava lilií a květinových vazeb 
více informací 
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25. a 27.6.  Veltrusy - Státní zámek - oranžerie  
Růže na zámku Veltrusy - 16. ro čník 
Tradiční výstavu růží a květin, pořádá Správa státního zámku Veltrusy ve spolupráci s ČZS 
ROSA KLUB Kralupy nad Vltavou, letos na téma Dřevo a květina. Výstava je spojena se 
soutěží O nejkrásnější růži roku 2010. Otevřeno: 25.6. pátek 10-18 (V 17 hodin zahrají k 
poslechu žáci ZUŠ Kralupy nad Vltavou), 26.6. sobota 9-18, 27.6. neděle 9-17 hod. 

 

25.6. - 7.7.  Loděnice, Plzeňská 172  
Muškátová Lod ěnice  
SZO ČZS Pelargonie zve všechny milovníky a pěstitele na svoji jubilejní výstavu. Tato 
výstava bývá již tradičně setkáním odborníků i laiků, kteří zde mají možnost shlédnout 
přehlídku pelargonií všech botanických skupin. Raritou je sbírka původních přírodních druhů, 
pestrolistých nebo převislých, jednoduše kvetoucích i plnokvětých. Poprvé budou k vidění 
šlechtěnce jednotlivých členů naší organizace. 

25.6.  
Den otev řených dve ří Sempra Flora 
více informací 

 

28.6.  
Lilie 
Specializovaná výstava lilií 
více informací 

 

 

Výstavy – r ůzné 
30. října 2009 až 30. června 2010   
PATŘIČNÝ A HOSTÉ – O DŘEVĚ    
Národní zem ědělské muzeum Praha, které výstavu ve spolupráci s au torem a svými 
pobo čkami p řipravilo, pro ni poskytlo velký sál v prvním pat ře hlavní budovy v Praze 
na Letné (Kostelní 44, Praha 7), o rozloze tém ěř 500 m2. K výstav ě, na jejíž p řípravě se 
podílelo n ěkolik desítek partner ů, jednotlivc ů i institucí, bude vydán katalog a její 
součástí budou komentované prohlídky a interaktivní pro gram. 
Kontakt: Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING 
tel.: +420 220 308 382,  
fax: +420 233 372 561, 
e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz   
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5.6.     
Afrika  
Výstava fotografií RNDr. Zdeňka Patzelta.  
Celá Evropa si 24. května připomene založení prvních národních parků na evropském 
území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se ve vybraných chráněných krajinných 
oblastech připojuje k oslavám a k této příležitosti pořádají či spolupořádají správy CHKO 
nejrůznější akce pro širokou veřejnost.  
Místo konání: Zbečno. Galerie v přízemí Správy CHKO Křivoklátsko, č.p. 5.  
Pořádá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Křivoklátsko, 
http://www.nature.cz  
e-mail: jitka.kozubkova@nature.cz  tel.: 241 082 116, -724 223 295    
Související odkazy: http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/  

 

5. - 30.6.                  
Motýli České republiky   
Na výstavě motýlů České republiky umístěné ve stanu v prostorách venkovních expozic 
Areálu SEVER najde její návštěvník nejen dospělé motýly, ale při troše pozornosti i všechna 
jejich další vývojová stadia - vajíčka, housenky a kukly. Na jednom místě se tak může 
důkladně seznámit s životem motýlů i s jejich živnými rostlinami.  
Ve vstupní hale skleníku Fata Morgana výstava pokračuje expozicí preparovaných motýlů a 
ve štole skleníku fotografiemi motýlů zachycených ve volné přírodě.  
Místo konání: Praha 7. Botanická zahrada, areál SEVER, Nádvorní 134.  
Pořádá: Botanická zahrada hl. m. Prahy, http://botanicka.cz  
e-mail: info@botanicka.cz  tel.: 234 148 111 

 

15.6.  
Výstava hub 
více informací 

 

25.6. - 31.10.                   
Svět trop ů, hor a severské tundry - p říběh profesora Jana Jeníka  

Svět tropů, hor a severské tundry - životní příběh profesora Jana Jeníka, jednoho z 
nejvýznamnějších českých přírodovědců.  
Místo konání: Vrchlabí. Krkonošské muzeum, Augustiniánský klášter, malá výstavní 
místnost.  
Pořádá: Správa KRNAP, http://www.krnap.cz  
Milena Kociánová  
e-mail: mkocianova@krnap.cz  tel.: 499 456 725    

 

 



Stránka 8 z 43 

Zpracovali :  Vlasta Trnková a Otakar Krištoufek 

Zemědělství 

     Seminá ře a konference 

 

1.6.       Seminář 
Aktivní ochrana p ůdy, p řírody a krajiny a její za členění do managementu 
zemědělských podnik ů 

| Příroda | Zemědělství  

Program: 1.    Agrotechnické metody ochrany půdy proti erozi o    Ing. Procházková Blanka 
    3 hodiny Mendlova univerzita Brno 2.    Ochrana půdy a vody prostřednictvím opatření v 
pozemkových úpravách\ o  �... 

zobrazit detail akce 

 

2.6. 
Nové poznatky v ochran ě skladovaných rostlinných substrát ů a jejich bezpe čnosti pro 
potraviny a krmiva 
více informací 

 

3.6. 
Seminá ř Moderní metody aplikace kejdy  
více informací 

 

3.6.              
Ochrana polních plodin v ekologickém zem ědělství, produkce bioosiv  
Seminář svazu PRO-BIO se uskuteční 3.6. 2010 od 10 hodin v prostorách Agentury pro 
zemědělství a venkov, Aloise Krále 2655/3, v Prostějově. 

Pozvánka 
info@biospotrebitel.cz  

Kontaktní osoba : Věra Kreutzerova, Mgr. Jan Valeška 

Pořadatel :Svaz PRO-Bio, MZe, Agentura pro zemědělství a venkov - Prostějov 

Místo :Prostějov, Aloise Krále 2655/3 
E-mail :vera.kreutzerova@pro-bio.cz 
Telefon :583 216 609; 272 660 501 
Další údaje :www.pro-bio.cz; www.biospotrebitel.cz  
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3.6. 
Seminá ř - ochrana zví řat proti týrání  (Ochrana zví řat) 

Ochrana zvířat proti týrání v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a v trestním zákoníku - 
změny od 1. 1. 2010 - přestupkové řízení. Přednášející:JUDr. Jana Traplová… 

 

4.6. 
Základní výb ěr do plemenitby na OPB Bohdalec  
více informací 

 

6.6.                  

Křtění hříbat na ekofarm ě Hucul se seminá řem: Šetrné zem ědělské hospoda ření a 
ochrana p řírody  

Seminář o šetrném hospodaření v horské krajině spojený s ukázkou vývoje krajinné struktury 
a vycházkou do okolí. Součástí bude také křtění huculských hříbat a oslava 30ti letého výročí 
existence farmy.  [ více ] 

 

9.6. 
Japonské čisté technologie  
Představení japonských environmentálně prospěšných technologií a jejich uplatnění v 
podmínkách ČR.  
více informací 

 

9.6. 
Provozní slepota v chovu 
více informací 

 

9.6. 
Seminá ř Provozní slepota v chovu dojnic 
více informací 
10.6. 
Seminá ř Provozní slepota v chovu dojnic 
více informací 

 

14.6. – 30.6.  
10. kolo p říjmu žádostí z Programu rozvoje venkova  
Dne 13. května 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta zpřesnění Pravidel pro 
opatření pro 10. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření: I.1.3 Přidávání… 
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15. - 16.6.                          
Going green 2010 (Green Growth, Green Jobs, Green C ities)   
První ročník mezinárodní konference je první akcí svého druhu v regionu CEE. Vytvoří novou 
platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru, a bude hledat cesty, jak 
reagovat na aktuální výzvy – udržitelnost průmyslu, energetiky, nový trend v rozvoji měst, 
dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb. Konference se koná pod záštitou 
a ve spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR. Další informace, program a on-line 
registrace na webové stránce konference v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Praha 6. CROWNE PLAZA hotel, Koulova 15.  
Pořádá: B.I.D. services, http://www.bids.cz/  
e-mail: office@bids.cz  tel.: 222 781 017    
Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/GOING_GREEN_2010_(...) 

 

15.6. 

Praktické zkušenosti z kontrol podmín ěnosti v roce 2009 
V uplynulém roce bylo provedeno v rámci všech oblas tí kontrol podmín ěnosti více než 
2000 kontrol. Jaké jsou výsledky t ěchto kontrol, s kterými kontrolovanými požadavky 
mají zem ědělci nejv ětší nesnáze, co je pot řeba zlepšit, jaké budou zm ěny v roce 2010 a 
na co se letos zam ěří státní dozorové organizace?  
Místo konání: Nám ěšť nad Oslavou, (areál Habitat); V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou 
Pořádá: ZERA - Zem ědělská a ekologická regionální agentura, o.s., 
http://www.zeraagency.eu 
info@zeraagency.eu, tel.: 568 620 070, fax: 568 620  547  
Příloha: informace o akci  [doc - 221.5 kB]  

 

 

16.6.                         
Hořký život p ěstitel ů cukru   
Mgr. Kateřina Chejlavová ze společnosti Ecellent Plzeň, s.r.o. připravila přednášku s 
besedou o Fair Trade na Filipínách s názvem Hořký život pěstitelů cukru.  
Na druhé straně světa se pěstování kávy, cukrové třtiny a dalších plodin pojí se vším 
možným jen ne idylou: k běžné praxi patří dětská práce, bídné výdělky, odchod zbídačelých 
rodin do městských slumů. Jde to však i jinak. Přednáška a fotoprojekce nás zavedou mezi 
pěstitele cukrové třtiny a manga na Filipínách, kteří pěstují a prodávají za Fair Trade 
podmínek. Jak konkrétně mění spravedlivý obchod jejich život?  
Místo konání: Plzeň. Divadlo Jonáš v Měšťanské Besedě.  
Pořádá: Svoboda zvířat, http://www.svobodazvirat.cz  

17.6.  
Odborná p říprava a získávání osv ědčení o odborné kvalifikaci dopravce p řepravující 
zvířata 

více informací 
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17.6.  

ÚZEMNÍ PLÁN - PŘIHLASTE SE 
http://mas.ricansko.eu/ 
MAS Servis Říčansko v reakci na Vaše ohlasy a potřeby získal odborníky na praktické 
postupy a pomoc s problémy, se kterými se při územním plánováním potýkáte. Připravili 
jsme dva na sebe navazující semináře. Účast vč.oběda je pro STŘEDOČESKÝ KRAJ a 
partnery MAS zdarma. 
Počet míst je omezen, p řihlaste se!!! koordinator@ricansko.eu tel: 774 780 039    

Termín:   27.5.2010  9.00–16:00  1.část 
                     17.6. 2010 9.00-16.00 navazující 2.část 
                     Exkurze dle dohody s účastníky, 4 hodiny  
Místo: Olivova nadace, Olivova 224, 251 01 Říčany (areál dětské léčebny) 

 

17.6.                           
Příprava a realizace územních plán ů  
Prakticky zaměřený dvoudenní seminář a následně exkurze k přípravě a realizaci územních 
plánů ve Středočeském kraji. Určená pro zastupitele obcí, neziskové organizace, podnikatele 
i širokou veřejnost primárně ze Středočeského kraje. Druhá část a následně exkurze.  
Místo konání: Říčany u Prahy. MAS Říčansko, Olivova 224.  
Pořádá: MAS Servis Říčansko o.s., http://mas.ricansko.eu/  
Ludmila Třeštíková  
e-mail: koordinator@ricansko.eu  tel.: 323 606 881    
Související odkazy: http://zaprazi.eu  

 

17. - 20.6.                            
Nová Zem ě 2010  
Neformální mezinárodní konference. Sdílení - Spolupráce - Lokální soběstačnost - 
Prosperita. 
"Země se musí stát prvotní starostí každé lidské instituce, profese, programu a aktivity, 
včetně ekonomie ... ekonomie lidí neexistuje před ekonomií země." Thomas Berry, teolog 
Cíl: Smyslem tohoto projektu je vytvoření platformy pro setkávání a spolupráci jednotlivců, 
neziskových organizací, zájmových sdružení, vzdělávacích institucí, zástupců samosprávy i 
podnikatelských subjektů, kteří považují soběstačnost, lidskou důstojnost, vztah k přírodě a 
duchovní rozvoj za základní hodnoty svého života. Prostřednictvím dosud neznámých nebo 
málo používaných metod a způsobů spolupráce chceme rozvíjet harmonický životní styl v 
jednotě s okolním světem živé země.   
Místo konání: Kostelec nad Orlicí. Centrum Sklenářka, Sklenářka 458.  
Pořádá: Občanské sdružení Nová Země, http://novazeme.ning.com/ 
Související odkazy: http://www.sklenarka.cz  
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19.6.                         
Sobotní biozahradni čení - Zdravá zahrádka = zdravá úroda = spokojený za hradník  
Vždy 3. sobota v měsíci. Pravidelná sobotní setkávání se zahrádkou pro rodiče a děti. "V 
každém měsíci si povíme, co se na zahrádce děje, jak jí můžeme pomoci, aby byla zdravá a 
dělala nám radost. Dozvíte se, co a jak pěstovat, jak své výpěstky zužitkovat k jídlu i 
uzdravení. Mnoho z toho si budete moci sami vyzkoušet a bude i spousta prostoru na vaše 
vlastní nápady, dotazy a připomínky. A nebude chybět ani překvapení v podobě malé 
dílničky, kde si vyrobíte něco pěkného."  
Místo konání: Praha 10. Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 
32/1, Mateřský klub.  
Pořádá: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, http://toulcuvdvur.cz  
e-mail: jita.svet@email.cz  tel.: 775 915 879    

 

19.6.  
Pracovní floristický seminá ř 
Svadobný  seminár na tému guľatá svadobná kytica, dekorácie pre nevestu, dekorácie pre 
svadobný pár, svadobný šperk 
více informací 

 

19.6.  
Svatební seminá ř 
více informací 

22.6.          
Produkce osiv v podmínkách ekologického zem ědělství  
Seminář pro ekologické zemědělce se zájmem o osivářství.  [ více ] 

 

22.6.  
Seminá ř - ochrana zví řat proti týrání  (Ochrana zví řat) 
Ochrana zvířat proti týrání v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a v trestním zákoníku - 
změny od 1. 1. 2010 - přestupkové řízení. Přednášející:JUDr. Jana Traplová (Spurná) -… 

 

23.6. 

Kurs - ku řata chovaná na maso  (Ochrana zví řat) 

Kurs k získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso podle ustanovení § 
12d odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle… 

24. - 26.6.            
Evropská letní akademie ekologického zem ědělství  
Tradiční vědecká konference letos s podtitulem: Ekologické zemědělství - odpověď na 
hospodářské a environmentální výzvy.  [ více ] 
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25.6. 
Krajinné prvky - jejich význam, registrace, zakládá ní a péče 
KDE: Farma HUCUL, Janova Hora, Vítkovice v Krkonoších 
KDY:, 25. června 2010od 9,00 hod. 

Účast přislíbili zástupci MZe Praha, pracovníci AZV, AOPK a SZIF, součástí bude přednáška 
o krajinných prvcích v KRNAP a také seznámení s konkrétním příkladem péče o krajinné 
prvky na farmě Hucul. 
Podrobný program ZDE  
Informace přihlášky na: 585 631 182, info@bioinstitut.cz do 15.6.2010  

 

26. - 27.6.                        
Tvorba zahrady ve spolupráci s elementárními bytost mi   
Jak se pracuje na novém pozemku a v novém domě s elementárními bytostmi. Seminář 
povede Jörg Hermann Schröder.  
Sobota ... 9-13 seminář, 13-15 oběd, 15-19 seminář, 19-20 večeře, 20-22 seminář 
Neděle ... 9-13 seminář, 13-15 oběd, 15-19 seminář.  
Cena semináře: podle počtu účastníků 2000 - 3000 Kč, lze se individuálně domluvit na nižší 
částce. Přihlášky přijímá osoba uvedená v kontaktech. Seminář se konná v domě a zahradě 
Jany a Petra. Informace o možnostech s ubytováním sdělí Jana na čísle: 777 605 579.  
Místo konání: Petrovice v Lužických horách - Jablonné v Podještědí. Petrovice 27.  
Pořádá: Pramen pohybu, http://www.pramenpohybu.eu/  
Alena Sabolová  
e-mail: alena@pramenpohybu.eu  tel.: 604 781 969    

 

29.6. 
Přehlídka polních pokus ů - osivo a sadba polních plodin  (Zemědělství) 
Pozvánka na seminář České zemědělské univerzity a svazu PRO-BIO: Přehllídka polních 
pokusů - osivo a sadba polních plodin, který se uskuteční 29.6. 2010 od 8 hodin ve 
Výzkumné stanici KRV, Praha,… 

 

30.6. – 2.7.  
Bioakademie  (Zemědělství) 
Pozvánka na 10. výročí Evropské letní akademie ekologikého zemědělství BIOAKADEMIE 
2010, která se koná v Lednici ve dnech 30.6.-2.7.2010. 
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     Předvád ěcí, firemní a polní dny 

 

1.6. 
Den zahradnické a komunální techniky 
více informací 

 

3.6. 
17. Velký polní den obilovin v Branišovicích 
tradiční přehlídka odrůd obilovin a pěstebních technologií, setkání se šlechtiteli, občerstvení, 
tombola  
více informací 

 

3.6. 
Blooms, p řehlídka zahrad p ředních irských zahradních architekt ů 
více informací 

 

5.6. 
Pradědečkův traktor 
více informací 

 

6.6.                  
Křtění hříbat na ekofarm ě Hucul se seminá řem: Šetrné zem ědělské hospoda ření a 
ochrana p řírody  
Seminář o šetrném hospodaření v horské krajině spojený s ukázkou vývoje krajinné struktury 
a vycházkou do okolí. Součástí bude také křtění huculských hříbat a oslava 30ti letého výročí 
existence farmy.  [ více ] 

 

7.6.- 8.6.   
Francouzsko- české obchodní setkání s výrobci surovin a polotovar ů pro 
potraviná řský pr ůmysl  
Francouzská ekonomická mise UBIFRANCE pořádá ve dnech 7. a 8. června 2010 setkání se 
zástupci francouzských firem AB Technologies, André Bazin, Eurogerm a Gemef industries – 
dodavateli surovin a polotovarů pro potravinářský průmysl. Setkání proběhne formou 
schůzek s potencionálními českými partnery a účastnící se firmy se tak mohou setkat 
s významnými obchodníky a odborníky na francouzskou gastronomii, dozvědět se více o 
jejich aktivitách a poznat jejich produkty – kvalitní sýry, uzeniny či pekárenské suroviny. 

Pozvánka 

Kontaktní osoba : Tereza Kučerová 
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Pořadatel :Ekonomická mise Francouzského velvyslanectví – UBIFRANCE v Praze 

Místo :Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1 

E-mail :tereza.kucerova@ubifrance.fr 

Telefon :234 711 827 

Fax :234 290 020 

 

8.6. 
Polní den obilnin a řepek firem Saaten-Union a Oleo Bras 
více informací 

 

8.6. 
1. Velký polní den v Chlumci nad Cidlinou 
přehlídka odrůd obilovin a olejnin, přednášky, občerstvení a překvapení 
více informací 

8.6.  
Školní ekologická zahrada  
Pozvánka na závěrečný den projektu "Školní ekologická zahrada – živá laboratoř"  [ více ] 

 

8.6. 
Polní den Výzkumného ústavu pícniná řského, spol. s r. o., Troubsko 
více informací 

 

9.6. 
Polní dny Bayer CropScience 
více informací 

 

9.6. 
Polní den Vnorovy 
více informací 

 

9.6. 
Polní den Hron ětice  
více informací 
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10. - 11.6.     
Dny prav ěkých technologií  

Program: 
- informace o archeologické lokalitě 
- drcení obilí na zrnotěrkách a mletí na žernovu 
- rekonstrukce nádob ze střepů 
- předení vlny a konopí na vřetenech 
- tkaní na destičkách a na vertikálním tkalcovském stavu 
- pečení chlebových placek na žhavých kamenech a v chlebové peci 
- barvení vlny přírodními barvivy 
- výroba keramiky 
- vrtání kamene 
Vstupné: 20,- Kč děti, 50,- Kč dospělí, pedagogický doprovod zdarma.  
Místo konání: Praha 7. Botanická, Archeopark Na Farkách.  
Pořádá: Botanická zahrada hl. m. Prahy, http://botanicka.cz  
Věra Bidlová  
e-mail: vera.bidlova@botanicka.cz  tel.: 736 621 706    

 

10.6. 
Řepka a pšenbice (spolu s VÚRV - Ing. R ůžek), odr ůdová agrotechnika diagnostika 
více informací 

 

10.6. 
 Provozní slepota v chovu 
 více informací 

 

10.6. 
Tradi ční 38. polní kázání 
více informací 

 

10.6. 
Polní den „MendelAgro“ 2010 
tradiční přehlídka polních pokusů, polní den pořádaný Mendelovou univerzitou v Brně ve 
spolupráci s Elita semenářská, a. s. a Syngenta Czech s.r.o.  
více informací 

 

10.6. – 11.6.           
Odborný kurz pro p řepravce zví řat 
 více » 
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11.6.             
Přednáška o ekologickém zem ědělství  
Přednáška o ekologickém zemědělství a biopotravinách, jejich kvalitě, značení atd.  
 [ více ] 

 

11.6. 
Polní den ozimých pšenic ve Skali čce u Hranic 
Polní den ozimých pšenic, pořádají Hanácká osiva s.r.o.,AG.Ditana s.r.o. a Skalagro a.s.ve 
Skaličce u Hranic  
více informací 

 

11.6. 
Jarní je čmen, pěstitelské technologie, odr ůdy, ozimá a hybridní pšenice 
více informací 

 

11. - 13.6.              
Praktický kurz permakultury 2   
Komunitní permakulturní zahrada na pozemku lesní školky pro děti ( Šárynka) - zahrádka pro 
kuchyň, lesní zahrada, svahy, divočina. 
Praktický kurz permakultury 2 - program:  
Místo konání: Praha 6. Ekodomov Šárynka,V Podbabě 29b.  
Pořádá: PermaNet, http://obcanskesdruzenipermanet.webnode.cz  
Alena Suchánková  
e-mail: kurzypermanet@seznam.cz  tel.: 737 336 788    
Související odkazy: http://www.zahradaproradost.cz  

12.6.  
Den otev řených dve ří v sout ěžním rozáriu  
více informací 

 

15.6.  
Polní dny BASF 
více informací 

 

15.6.  
3. Přeštický polní den 
Prohlídka odrůdových pokusů s odborným výkladem, nově i odrůdy ozimé řepky (hybridní i 
liniové novinky), různé možnosti výživy rostlin, diskuse s odborníky, bohatá tombola a 
občerstvení. Doprovodný program - Dřevorubecká show s mistrem Evropy Martinem 
Komárkem.  
více informací 
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15.6.  
RAGT Czech a VP AGRO spol. s r. o. na Feldtage u Ha noveru 
pozvánka na pokusné parcelky nových odrůd obilovin a na stánek firmy RAGT Czech a VP 
AGRO spol. s r.o.  
více informací 

14.6.  
Management m ěst a obcí - správné aspekty související se spole čenskými, domácími a 
voln ě žijícími živo čichy 
více informací 

 

16.6. 
VI. Velký polní den SOUFFLET AGRO a. s. 
prohlídka pokusných parcel, odborné přednášky, ukázky mechanizace, setkání s 
vystavovateli z oboru zemědělství, občerstvení, tombola  
více informací 

 

16.6.  
Polní dny Bayer CropScience 
více informací 

 

16.6.  
Polní den Limagrain Central Europe Cereals a ŠS Pla nt Select 
více informací 

 

17.6. 
Polní den Krom ěříž 
Školení pro farmáře/agronomy k novým poznatkům výzkumu s přímou prezentací u polních 
pokusů/porostů. 
více informací 

 

17.6. 
Chovatelský den Košetice  
více informací 

 

18.6. 
Chovatelský den  
více informací 
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18.6.  
Polní den Bernartice  
více informací 

 

18.6.  
Chovatelský den Sy řenov  
regionální chovatelský den, přehlídka českého strakatého plemene  
více informací 

 

18.6.  
Jarní je čmen, pěstitelské technologie, odr ůdy, pšenice, řepka, silážní sm ěsky 
více informací 

 

22.6.  
Polní den Ditana 
více informací 

 

22.6.  
Naše pole – zem ědělská výstava Chrudim 2010  
celostátní přehlídka odrůd polních plodin a mechanizace  
více informací 

 

23.6.   
Základní výb ěry a aukce býk ů masných plemen v roce 2010  
více informací 

23.6.       
Přehlídka polních pokus ů 
Přehlídka polních pokusů bude doplněna o rozbor aktuálních poznatků při pěstování rostlin v 
ekologické zemědělství a pěstování netradičních plodin  [ více ] 

 

23.6.             
Svatojánské slavnosti bylin  
Motto: Příroda má pro nás stále prostřený stůl.  
Svatojánské slavnosti se, opět, ponesou v duchu oslavy bylin. Budou připraveny tvořivé 
dílničky (výroba škapulíře, přáníčka, obrázku malovaného bylinkami…), smyslová cestička, 
přírodní lékárna, kouzelnou zahrádka, soutěž a kvíz. Setkání se zajímavými lidmi, kteří se v 
bylinkách vyznají, umí je pěstovat, vyrobit masti, tinkturu či čaje a rádi se o své zkušenosti 
podělí a poradí. Samozřejmostí opět bude možnost čerstvé byliny, čaje, masti zde nakoupit.  
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 30 Kč. Rodinné vstupné: 1 dospělý a 
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2 děti 90 Kč, 2 dospělí a 2 děti 130 Kč.  
Místo konání: Praha 10 - Hostivař. Toulcův dvůr, Kubatova 1/32.  
Pořádá: ZČ HB Botič, SEV HMP Toulcův dvůr, http://toulcuvdvur.cz  
e-mail: info@toulcuvdvur.cz  tel.: 271 750 548    

 

24.6. 
Chovatelský den v Karlovicích 
více informací 

 

25.6.  
Den otev řených dve ří Sempra Flora 
více informací 

 

25.6.  
1. agrární den  
více informací 

 

29.6. 
Polní den s tématem luskovino-obilných sm ěsek a kvality p ůdy v EZ  
Den nabitý informacemi o hospodaření v ekologickém zemědělství v oblasti luskovin a kvality 
půdy v EZ.  [ více ] 

 

29.6.             
Přehlídka polních pokus ů - osivo a sadba polních plodin  
Tradiční přehlídka polních pokusů se uskuteční 29.6. 2010 od 8 hodin ve Výzkumné stanici 
KRV, Praha, Uhříněves.  
Pozvánka 
Kontaktní osoba :L. Micák – PS Uhříněves, Mgr. Jan Valeška 
Pořadatel :Česká zemědělská univerzita a svaz PRO-BIO: 
Místo :Výzkumná stanice KRV, Praha, Uhříněves  
E-mail :psuhrineves@iol.cz, info@biospotrebitel.cz  
Telefon :267710810, 272 660 501 
Další údaje :www.biospotrebitel.cz 

 

30.6.  
Polní den luskovin, lnu a konopí v Šumperku 
informace o pěstování a odrůdách uvedených plodin, prohlídky polních pokusů, konsultace  
více informací 
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30.6.  
Makové dny 
více informací 

 

Zahradnictví 

 
10. - 20.6.                   
Pastva v chrán ěných územích Botanické zahrady - Pustá vinice   
V současné době je trendem ochrany přírody tzv. aktivní péče o chráněná území a pastva k 
nim patří. Chráněná území v přírodním areálu BZ jsou vypásána již od roku 2000. Po celou 
dobu je pracovníky Botanického ústavu AV ČR sledován vliv pastvy na změnu vegetace. 
Místo konání: Praha 7. Botanická zahrada, Nádvorní 134.  
Pořádá: Botanická zahrada hl. m. Prahy, http://botanicka.cz  
Věra Bidlová  
e-mail: vera.bidlova@botanicka.cz  tel.: 736 621 706    

 

19.6.  
Svatební seminá ř 
kulatá svatební kytice, dekorace pro nevěstu, dekorace pro svatební pár, svatební šperk  
více informací 

 

19.6.  
Havířov v kv ětech 
více informací 

 

19.6.  
Akademie floristického designu 
více informací 

 

19.6.  
Havířov v kv ětech 
více informací 
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22.6.  
Kytice a kv ětinové dekorace 
více informací 

 

22.6.  
Dreviny vo verejnej zeleni 
více informací 

 

23.6.  
Vázaná kytice 
více informací 

 

 

Lesnictví 
Lesnické podve čery 
Lesnické podve čery se konají pravideln ě každý druhý čtvrtek v m ěsíci od 16,00 hod.  
v Dom ě ČS VTS,  Novotného lávka 5, Praha 1. Informace: tel. :  221 082 384, e-mail: 
cesles@csvts.cz , webové stránky: www.cesles.cz  nebo www.silvarium.cz  

 

30. září 2009 až 30. června 2010 
DŘEVO KRÁSNÝCH STROMŮ 
Veletrh, výstava, hl. m. Praha 
Pod názvem Dřevo krásných stromů představuje Národní zemědělské muzeum Praha 
poprvé dílo Martina Patřičného, umělce pracujícího se dřevem. Jak sám ... 
více informací »»  

 
2.6.   
Choroby a šk ůdci okrasných d řevin 
více informací 

 

4.6. a 11.6.  
Principy hospoda ření v lesích ČR (Projekt SZIF) 
Změna těchto uvedených termínů u projektu vyhrazena! 
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4.6.  
Nová koncepce zachování a reprodukce genových zdroj ů lesních d řevin u Les ů ČR –  

 

8.6. 
L.E.S. CR - Seminá ř ochrany lesa   

 

9.6. 
L.E.S. CR - Seminá ř ochrany lesa   

 

10.6. 
Moderní trendy v údržb ě lesní dopravní sít ě  

 

11.6. 

„Hospoda ření v lesích I. ochranného pásma vodních zdroj ů“   

 

13.-20.6.        
Týden pro les  
| Les  
Týdenní pracovních akce pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří chtějí pomoci s obnovou 
zdravých lesů a zeleně v krajině. Zajemci o ucast se mohou hlasit on-line na 
www.hnutiduha.cz... 
zobrazit detail akce 

 

16.6.            
První kroky k lesní mate řské školce  
| Ekologické vzdělání a výchova  

Další z řady jedinečných seminářů zaměřených na lesní mateřské školky se uskuteční 16. 
června 2010  v ekocentru Šárynka. Seminář je určený všem, kteří se zajímají o méně tradiční 
způsoby předškolní výchovy. Na základě zkušeností z již téměř rok fungujícího lesního 
dětského klubu Šárynka a zkuše... 
zobrazit detail akce 

 

17.-18.6.  
Obnova kalamitních holin 2 roky po orkánu Kyrill   
Lipník VLS ČR, s.p. Ing. Polák, ZP VLS Lipník 
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24.6. 
125 let lesnických škol píseckých a douglasky na šk olním polesí H ůrka 
 ::  Seminá ře  

 

25. – 26.6.  
DŘEVORUBEC 2010 (Lesy) 

 

29.6.       
VYUŽITÍ BIOMASY LESNÍCH DŘEVIN PRO ENERGETICKÉ ÚČELY A DALŠÍ 
ZPRACOVÁNÍ  

| Energie | Les | Zemědělství  

vložné: 800 Kč program: legislativní rámec týkající se energetiky a obnovitelných zdrojů, 
porosty pro energetické účely na lesní půdě a porosty rychle rostoucích dřevin na 
zemědělské půdě Seminář je pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva 
zemědělství, sekce lesního hospo... 
zobrazit detail akce 

 

 

Potraviná řství 

 
 

4. – 5.6. 
Slavnosti piva  
14. ročník prezentace pivovarů, sladoven, nealkoholické nápoje, potraviny, suvenýry a vše, 
co k dobrému pivu patří. 
České Budějovice Výstaviště, tel: 387 714 911, fax: 387 714 263, e-mail: info@vcb.cz, 
http://www.vcb.cz 

 

9.6.                     

Přírodní lékárna   
Dílna, na které si účastníci vyzkouší, jak se zpracovávají bylinky a vytvoří si přírodní léky do 
své lékárničky!  
Účastnický poplatek: 200 Kč (zahrnuje veškeré suroviny, drobné občerstvení, kávu a čaj, 
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materiál se stručným shrnutím prezentovaných informací, lektorné). Na seminář je třeba se 
předem přihlásit! Přihláška ke stažení na webové stránce EkoCentra.  
Místo konání: Brno. EkoCentrum Brno, Ponávka 2.  
Pořádá: EkoCentrum Brno, http://ecb.cz  
Kateřina Ševčíková  
e-mail: ecb@ecb.cz  tel.: 545 246 403 

   

 

 

        Vinaři 
12.6.   Sádek u Třebíče  
Sádek 2010  
X. Jubilejní mezinárodní festival cimbálové muziky. K setkání při cimbálu a dobrém vínu vás 
od 15 do 03 hod. zve Vinařské kulturní centrum Sádek - v přírodním amfiteátru pod zámkem. 
Bohatý kulturní program, pěvecké sbory, cimbálové muziky, folklórní soubory, taneční 
skupiny a od 19 hod. Jožka Šmukař. Vstupné 100,- Kč, předprodej 90,- Kč, děti do 15 let 
zdarma. Více na www.vinohrady-sadek.cz. 

18. 6. až 18. 7. vždy St-Ne  Ředhošť - areál PALETE GARDEN II. ročník 
specializované výstavy rozchodníků a netřesků (Sedum a Sempervivum) 
Jako doplněk bude expozice vybraných druhů skalniček. Otevřeno vždy středa - neděle od 9 
do 17 hodin. 

 

30.6 - 2.7.         Lednice 
BIOAKADEMIE 2010 
Bioakademie 2010 je především setkání. Každoročně přijíždí do půvabné Lednice na 
vinařském jihu  Moravy lidé z praxe, výzkumu, obchodu, neziskových organizací i státní 
správy v oborech podporujících ekologické zemědělství (EZ) z více než 20 zemí v regionu 
střední a východní Evropy i Asie. Letos je rok biodiverzity a 10. výročí Bioakademie. Připravili 
jsme pro vás mimo oslav i novou formu - meeting, jehož kostrou jsou interaktivní workshopy 
s výstupy do praxe. 
Místo konání akce: Lednice 
Web: http://www.pro-bio.cz/bioak/ 
Kontakt: Ing. Michal Kristýnek 
E-mail: michal.kristynek@pro-bio.cz 
Pořadatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců  
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Životní prost ředí  
24. 9. 2009 až 26. 6. 2010 
Kulturní d ědictví venkova a venkovský cestovní ruch  
Každá vesnice či městečko mají své charakteristické kulturní bohatství, kt eré je 
odlišuje od okolních vesnic a dodává jeho obyvatel ům pocit identity.  
Pořádá: MAS Moravský kras, o.s., http://www.mas-moravsky-kras.cz/   
e-mail: masmk@seznam.cz , tel.: 739 042 933 
Související odkazy: http://www.mas-moravsky-kras.cz/vzdelavani-ve-venk( ...) 

 
2009-2010      
ORGANIZÁTORSKÝ KURZ  
| Příroda   
Celoroční kurs pro organizátory, kteří chtějí nebo potřebují získat akreditaci OHB 
(Organizátor Hnutí Brontosaurus), PVČ (Pedagog volného času), HVDT (Hlavní vedoucí 
dětských táborů) Kurz 2009-2010 poběží každou středu od 18:00 na pražské kanceláři Hnutí 
Brontosaurus. Kurz začíná 14. října 2009 a ... 
zobrazit detail akce  

 

1.6.                     
Seminá ř Změny klimatu jako spole čenský problém   
Cílem semináře s podtitulem Jak oslovit veřejnost a udělat chytrou kampaň je zhodnotit 
úroveň současné debaty o změnách klimatu a souvisejících environmentálních a 
společenských problémech a nabídnout náměty, jak tuto debatu posunout dále pomocí lépe 
naplánovaných kampaní a projektů nevládních organizací a dalších institucí, které se snaží 
podnítit ekologicky příznivé chování a postoje veřejnosti.  
Pozvánka ve formátu .pdf  
Místo konání: Praha 2, náměstí Míru 20/600 Praha 2, náměstí Míru 20/600, velký sál radnice 
MČ Praha 2  
Pořádá: Zelený kruh, asociace ekologických organizací, http://www.zelenykruh.cz/cz/  
Ondřej Rut  
e-mail: ondrejrut@seznam.cz  tel.: 737431945   fax: 222518352  
Související odkazy: http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/pozvanka.pdf  

 

3. - 5.6.                   
14. mezinárodní konference. Konference bude zam ěřena na nové v ědecké 
technologické objevy v úpravnictví a ochran ě životního prost ředí. 
Hlavní okruhy: 
* Úpravnictví 
* Životní prostředí  
* Recyklace a regenerace  
* Biotechnologie životního prostředí 
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Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Simultánní překlad je 
zajištěn. Bude vydán sborník konference, všechny referáty budou v anglickém jazyce. 
Další informace na webové stránce konference v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172.  
Pořádá: VŠB - Technická univerzita Ostrava, http://homen.vsb.cz/hgf/546/index.html  
Prof. Ing. Peter Fečko, CSc.  
e-mail: peter.fecko@vsb.cz   tel.: 596 993 575    
Související odkazy: http://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_EaMP_XIV.ht(...)  

 

5.6.                     
Přednáškový cyklus Organická architektura - Sobotní c elodenní seminá ř  
Cena: 300 Kč za večerní přednášku (platba v hotovosti na místě), Cena 1200 Kč za seminář 
(po přihlášení 50 % záloha převodem na účet). Propagační letáček na tento cyklus 
přednášek ke stažení na webové stránce v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Praha 1. Dům osobního rozvoje Maitrea, Týnská ulička 6/1064.  
Pořádá: Dům osobního rozvoje Maitrea, http://www.maitrea.cz/  
e-mail: seminare@maitrea.cz  tel.: 725 783 506    
Související odkazy: http://www.arc.cz/dokumenty/plakatek.pdf  

 

7. - 11.6.                    
Navrhování pasivních dom ů - Koberov  
Centrum pasivního domu připravilo nový unikátní desetidenní kurz pro architekty, stavební 
inženýry a techniky ve stavebnictví, kteří chtějí stavět chytře. Odbornou garancí kurzu jsou 
lektoři Aleš Brotánek a Josef Smola spolu s dalšími 18 předními odborníky z praxe.  
V rámci desetidenního kurzu je vhodným způsobem kombinována teorie, cviční a praktické 
ukázky s možností exkurze do pasivních domů tak, aby absolventi získali ucelenou 
představu o problematice pasivních domů. Kurz je akreditován v rámci programu 
celoživotního vzdělávání ČKAIT a v rámci celoživotního profesního vzdělávání ČKA. 
Účastníci získají certifikát Centra pasivního domu o absolvování školení. Další informace na 
webové stránce v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Koberov. Ubytování - Penzion Hamštejn, Hamštejn 2, Železný Brod.  
Pořádá: Centrum pasivního domu, http://www.pasivnidomy.cz/  
e-mail: info@pasivnidomy.cz   tel.: 511 111 810    
Související odkazy: http://www.pasivnidomy.cz/akce/novy-kurz-navrhovan(...)  

 

7.6.                     
Slavnostní p ředání Ceny Josefa Vavrouška za rok 2009   
Cena Josefa Vavrouška je udělována každoročně od roku 1996 za přínos k trvale 
udržitelnému rozvoji a aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát 
příkladem pro ostatní.  
Vzhledem k charakteru místa konání žádá organizátor o potvrzení účasti telefonicky nebo e-
mailem - viz kontakty.  
Místo konání: Praha 1. Britské velvyslanectví, Thunovská 14.  
Pořádá: Nadace Partnerství, Nadace Charty 77 a Britské velvyslanectví v Praze, 
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http://nadacepartnerstvi.cz  
e-mail: partnerstvi@nap.cz  tel.: 515 903 111    
Související odkazy: http://www.kontobariery.cz/, http://ukinczechrepublic.fco.gov.uk/cs/, 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/nominovani-na-cjv-(...)  

 

8. - 10.6.               
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky  
Konference bude zaměřena na nové poznatky z výzkumu a vývoje v oblasti stavebních 
hmot. 
Termín zaslaní přihlášky: aktivní účastníci do 26. února 2010, ostatní účastníci do 14. května 
2010  
Místo konání: Telč. Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč, Nám. Jana Kypty 74.  
Pořádá: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., http://www.vustah.cz  
Mgr. Marcela Klimešová  
e-mail: klimesova@vustah.cz  tel.: 543 529 223   fax: 543 216 029  
Související odkazy: http://www.vustah.cz/konference.htm  

 

9. - 10.6.                 
Japonské čisté technologie  
V rámci semináře vystoupí především japonští experti, mj. na témata: 
* Tepelná čerpadla pro domácnosti 
* Inteligentní dům 
* Výroba energie z obnovitelných zdrojů energie na úrovni budovy včetně akumulace energie 
* Regulace výroby a spotřeby elektrické energie včetně inteligentních rozvodných sítí a 
akumulace energie 
* Čisté uhelné technologie a kombinované spalování odpadů 
* a další... 
Další informace, program a on-line registrace na webové stránce v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Praha 6. Hotel Diplomat, Evropská 15.  
Pořádá: B.I.D. services, http://www.bids.cz/  
Vojtěch Zelenka  
e-mail: vojtech.zelenka@bids.cz  tel.: 222 781 017, -777 933 396   fax: 222 780 147  
Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/Seminar_japonske_(...)  

 

9. - 13.6.                    
Chléb náš vezdejší...   
Konference Evropské křesťanské sítě pro životní prostředí (European Christian 
Environmental Network – ECEN). Je to na Evropské úrovní největší křesťanská nevládní 
organizace lidí, kteří považují péči o Boží stvoření a zodpovědnost za ně za přirozenou 
součást života křesťana. Členy ECEN jsou profesionální pracovníci církví, vyčlenění pro 
ekologickou práci, duchovní, členové různých národních neziskových organizací i ti, kdo se 
připojili z osobního zájmu o věc.  
Kdokoli by měl zájem se konference nebo některé její části zúčastnit nebo něčím přispět, 
může požádat o další informace na emailové adrese v kontaktech nebo sledovat přímo 
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webové stránky ECEN (v souvisejících odkazech).  
Místo konání: Praha 6 - Dejvice. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské 
baptistické federace, o.p.s., Nad Habrovkou 2308/3.  
Pořádá: Evropská křesťanská sít pro životní prostředí, http://www.ecen.org  
e-mail: imuko@tiscali.cz   

 

10.6. 
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Projekt UNEP/GEF 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. 
Pozvánka na seminář 
Genetické zdroje rostlin - biologická bezpe čnost  
a rizika genetické eroze 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 10. června, od 10 hodin 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Zasedací místnost 959 
 
v rámci  projektu UNEP/GEF  
„Podpora opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České republice“ 
 

Odborný garant: Ing. Milena Roudná,CSc.,  koordinátorka projektu UNEP/GEF,  
                           Ministerstvo životního prostředí  
                           telefon: 267 122 769, mail: milena.roudna@mzp.cz 
                                                             
Organizační garant: Ing. Libuše Deylová ,    Český spolek pro péči o životní prostředí 

telefon : 221 082 365, 736 414 463, 
mail: cspzp@csvts.cz ,  libuse.deylova@volny.cz    
                                                            

 

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,   
IČO 266 66 294   DIČ CZ 26666294    
Registrace MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R 
Bankovní spojení:     35 – 5604130247 /0100    VS tohoto semináře: 1905 
tel.: 221 082 365, 241 493 381 mobil: 724 911 879,  fax: 222 222 155,  
e-adresa: cspzp@csvts.cz,  libuse.deylova@volny.cz 
 

 

28.6.- 1.7.                     
Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover  changes in a globalised World”  
Konference bude zaměřena na hodnocení současných procesů probíhajících v krajině 
Evropy, jejich příčin a dopadů. Předpokládá se účast evropských špiček ve výzkumu krajiny 
a využití ploch (přislíbil ji již například profesor Helmut Geist z Univerzity v Aberdeen a 
navzdory svému primárně evropskému zaměření se objeví jistě i řada našich 
spolupracovníků ze světa, např. z Ruska či Japonska.  
První část konference se odehraje ve dnech 28. a 29. června 2010 v budově děkanátu PřF 
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UK (Albertov 6, Praha 2), a bude sestávat z prezentací referátů účastníků a diskusí nad 
současnými procesy probíhajícími v evropské krajině. Následovat bude dvoudenní exkurze 
(30. června a 1. července 2010) do některého zajímavého českého regionu.  
Předběžnou přihlášku zasílat na e-mailovou adresu v kontaktech do 14. února 2010.  
Místo konání: Praha 2. Děkanát PřF UK, Albertov 6.  
Pořádá: Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-
LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). 
Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry 
sociální ge, https://www.natur.cuni.cz/faculty/  
Jan Kabrda  
e-mail: kabrda@seznam.cz   
Související odkazy: http://www.luccprague.cz/  

 

 

Ekologie 

 
5.6.       
ORGANICKÁ ARCHITEKTURA -        Celodenní seminář 
| Ekologické stavění, bydlení  
Během celodenního semináře si prohloubíme znalosti všech témat předešlých seminářů. 
Základním pohledem na organickou architekturu se prolínají úrovně duševně duchovní, 
astrální, éterická a fyzická. Pro každou z těchto úrovní bude zařazeno v rámci semináře 
tělesné cvičení. Budeme se tak moci lépe... 
zobrazit detail akce 

 

7-11.6. 
Navrhování pasivních dom ů 
| Ekologické stavění, bydlení  

Centrum pasivního domu připravilo nový unikátní desetidenní kurz pro architekty, stavební 
inženýry a techniky ve stavebnictví, kteří chtějí stavět chytře. 
21. - 25. 6. 2010 v Koberovech... 
zobrazit detail akce 

 

8. -10.6.          
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky  
| Ekologické stavění, bydlení  
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Přednášky budou rozděleny do následujících tématických bloků: - Materiály příznivé pro 
životní prostředí a související problematika - Výrobky z druhotných surovin - Vlastnosti hmot 
a výrobků na bázi druhotných surovin - Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální 
vlastnosti - Pojiva -... 
zobrazit detail akce 

 

9.-10.6.       
Japonské čisté technologie  
| Ekologické stavění, bydlení | Energie | Vytápění, zateplení  

V rámci semináře vystoupí především japonští experti, mj. na témata: Tepelná čerpadla pro 
domácnosti Inteligentní dům Výroba energie z obnovitelných zdrojů energie na úrovni 
budovy včetně akumulace energie Regulace výroby a spotřeby elektrické energie včetně 
inteligentních roz... 
zobrazit detail akce 

 

10. - 11.6.                      
Energetický management pro ve řejnou správu   
Konference navazuje na dnes již zavšený projekt Energetický management měst a obcí. I 
tento rok se chtějí organizátoři věnovat tématu hospodaření s energií ve městech a obcích a 
zaměří se na celou oblast veřejné správy. 
Pokračováním konference budou odborné semináře, které od září 2010 budou probíhat v 
Praze, Brně a Ostravě k tématům energetika budov, alternativní energetické zdroje, efektivní 
pořizování energie. 
Další informace, program a on-line registrace na webové stránce konference v souvisejících 
odkazech.  
Místo konání: Praha 1. Magistrát města Prahy, Mariánské nám. 2, Velký sněmovní sál - 1. 
patro.  
Pořádá: B.I.D. services, http://www.bids.cz/  
Marcela Faktorová  
e-mail: mfaktorova@bids.cz  tel.: 222 781 017, -737 130 932   fax: 222 780 147  
Související odkazy: http://www.bids.cz/cz/konference/Energeticky_manag(...)  

 

12.6.        
REKONSTRUKCE DOMŮ DO NÍZKOENERGETICKÉHO A PASIVNÍHO STANDARDU  
| Ekologické stavění, bydlení  
13-18 h. Rekonstruujete dům? Zateplujete, měníte okna? Hledáte úspory energie? Přijďte k 
nám na seminář!... 
zobrazit detail akce 
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15.6. 
EIA - posuzování vliv ů na životní prost ředí 
(aplikace procesu posuzování v praxi)  
Místo konání: Hradec Králové;  
Pořádá: EMPLA spol. s r. o., http://www.empla.cz 

 

15. - 16.6.                        
Čepkon 2010   
9. výroční kongres energetického průmyslu v ČR.  
Na otázky ochotně odpoví kontaktní osoba.  
Místo konání: Praha 6. Hotel Diplomat, Evropská 15.  
Pořádá: IIR, http://www.konference.cz/  
Ing. Zuzana Hlasová  
e-mail: zuzana.hlasova@konference.cz  tel.: 222 074 509   

 

16.6.       
Slaměné stavitelství  
| Ekologické stavění, bydlení | Urbánní ekologie  
Přednáška pro stavebníky v rámci projektu Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v 
obcích.... 
zobrazit detail akce 

 

16.6.                         
Slaměné stavitelství   
Slaměné balíky se začaly vyrábět kvůli lepší skladovatelnosti a manipulaci asi před sto lety. 
V té době se z nich také začaly stavět první domy na jihu Spojených států a na Ukrajině, 
některé z nich stojí dodnes. Už před výrobou balíků však byly dobře známy izolační 
vlastnosti sena a slámy. Takřka v každém stavení se přes zimu na půdě skladovalo seno 
nebo sláma, leckteré domy měly doškové střechy. Znalci piva vědí, že ještě za první 
republiky se v pivovarech a velkých hospodách schraňoval led na chlazení piva pod 
slaměnou tepelnou izolací. Slaměný balík je vynikající materiál pro ekologicky a ekonomicky 
příznivé stavění. Přednáška s odborníky Ing. arch. Mojmírem Hudcem a Michalem 
Hendrychem.  
Místo konání: Brno. Dům ochránců přírody, Knihovna, 3. patro, Panská 9.  
Pořádá: Ekologický institut Veronica, http://veronica.cz  
Romana Košťálová  
e-mail: romca.kostalova@veronica.cz  tel.: 777 323 762    

 

17.6.                           
Pasivní stav ění pro developery   
Partneři akce: MS architekti s.r.o., Metrostav Development a.s.  
Místo konání: Praha 6. Národní technická knihovna v Dejvicích, Technická 6.  
Pořádá: Envi A. o.p.s., http://environmentalni.envi-a.org  
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Martin Csurilla  
e-mail: csurilla@envi-a.org  tel.: 267 206 200   fax: 267 206 207  
Související odkazy: http://environmentalni.envi-a.org/cs/article/163/1(...)  

 

21. - 25.6.                     
Navrhování pasivních dom ů - Koberov  
Centrum pasivního domu připravilo nový unikátní desetidenní kurz pro architekty, stavební 
inženýry a techniky ve stavebnictví, kteří chtějí stavět chytře. Odbornou garancí kurzu jsou 
lektoři Aleš Brotánek a Josef Smola spolu s dalšími 18 předními odborníky z praxe.  
Místo konání: Koberov. Ubytování - Penzion Hamštejn, Hamštejn 2, Železný Brod.  
Pořádá: Centrum pasivního domu, http://www.pasivnidomy.cz/  
e-mail: info@pasivnidomy.cz   tel.: 511 111 810    
Související odkazy: http://www.pasivnidomy.cz/akce/novy-kurz-navrhovan(...)  

 

23.6. 
Využití obnovitelných zdroj ů energie v zem ědělství 
Zemědělské  bioplynové stanice 
více informací 

 

30.6.- 2.7.                        
Bioakademie 2010   
Je rok biodiverzity a 10. výročí Bioakademie. Bioakademie 2010 je především SETKÁNÍ. 
Letos přichází s novou formou, jejíž červenou linkou jsou interaktivní workshopy s cílem 
přenést výstupy do praxe v následujících horkých tématech:  
Téma 1 - Politika a ekologické zemědělství v EU po roce 2013 – jde jen o peníze? Garant: 
IFOAM EU Group  
Téma 2 - Důvěryhodnost a podvody v ekologickém zemědělství. Garant: FiBL Swiss  
Registrace na webové stránce v souvisejících odkazech. Další informace na webové stránce 
bioakademie v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Lednice. Zámek Lednice.  
Pořádá: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, http://www.pro-bio.cz  
e-mail: michal.kristynek@pro-bio.cz    
Související odkazy: http://www.pro-bio.cz/bioak/, http://bio.bespin.cz/:forms:registrace,  
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Vodohospodá řství 

 
31.5. – 1.6. 
VODA V KRAJIN Ě (Venkov)  
Program První den 10:00 Úvodní slovo zástupce Ministerstva zemědělství 10:15 – 12:30 
Problémy venkovské… 

 

       Odpady 
 

3. - 5.6.         
Životní prost ředí a úpravnictví  
| EIA | EMS | Firemní ekologie | Geologie | Havárie | Chemické látky | IPPC | Odpady | 
Recyklace | Sanace, staré zátěže  

Konference Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti 
úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie. Hlavní okruhy 
Úpravnictví o     Úprava a využití druhotných surovin a chudých rud o     Úprava a ob... 
zobrazit detail akce 

 

3.6.         
Analýza rizik vodárenských systém ů a tvorba Water Safety Plan  
| Voda  ... 

zobrazit detail akce 

 

8.6.        
Legislativa ochrany vod a její novelizace  
, školení, Pardubický kraj - partnerská akce 
| Voda  

Cílem semináře je dát ucelený pohled na současnou legislativu ochrany vod, její návaznost 
na ostatní zákony ochrany životního prostředí a stavební zákon. Účastníci budou seznámeni 
s dodržováním legislativy ochrany vod v praxi. ... 
zobrazit detail akce 
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9.6.         
Legislativní požadavky na evidenci odpad ů 
, školení, Plzeňský kraj - partnerská akce 
| Odpady  

Školení je zaměřeno na výklad aktuálně platné legislativy týkající se nakládání s odpady. 
Zvlášť upozorníme na poslední změny, které vysvětlíme na příkladech z praxe. Pohovoříme 
také o připravovaných změnách a umožníme Vám připravit se na ně s předstihem. 
Upozorníme na důležité informační zdroje a... 
zobrazit detail akce 

 

10.6.           
Mezinárodní plán povodí řeky Odry  
| Voda  

Přednášející: Ing. Martin Durčák, Ing. Luděk Trdlica, Ing. Petr Tušil, Ph.D.... 
zobrazit detail akce 

 

15.6.         
Aktualizace plán ů odpadového hospodá řství - p ůvodce obce  
| Odpady | Urbánní ekologie  

Hlavní otázky semináře: Jaké jsou obecné náležitosti POH obce a k čemu slouží? Jaké 
požadavky Plánu odpadového hospodářství kraje je třeba zejména zohlednit v 
aktualizovaném POH obce? Které aktuální trendy rozvoje odpadového hospodářství mohou 
znamenat největší tlak na náklady na OH... 

 

15.6.                               
Aktualizace plán ů odpadového hospodá řství - p ůvodce obce  
Hlavní otázky konzultačního semináře: 
• Jaké jsou obecné náležitosti POH obce a k čemu slouží? 
• Jaké požadavky Plánu odpadového hospodářství kraje je třeba zejména zohlednit v 
aktualizovaném POH obce? 
• Které aktuální trendy rozvoje odpadového hospodářství mohou znamenat největší tlak na 
náklady na OH obcí v budoucnu a jaká opatření v POH obce mohou tento tlak zmírnit? 
• Jak efektivně postupovat při zpracování aktualizace POH obce vlastními silami nebo s 
využitím externích služeb? 
• Jak získat na podporu realizace POH obce dotaci až do výše 90 % způsobilých nákladů? 
• Pracovní materiály semináře obdrží účastníci při prezenci 
• Diskuse je otevřená dalším aktuálním otázkám na základě požadavků, které prosí 
organizátor zaslat e-mailem. Zaslání dotazů a námětů na doplnění témat programu v 
předstihu umožní lektorům připravit se předem a zahrnout podněty do prezentací.  
Další informace a přihlášení u kontaktní osoby.  
Místo konání: Praha 7. ARTEZIS s.r.o., Osadní 26, zasedací místnost, 2. patro.  
Pořádá: ARTEZIS s.r.o., http://www.artezis.cz/  
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Ing. Marie Hudcová  
e-mail: hudcova@artezis.cz  tel.: 220 800 740, -603 161 021    

 

16. - 17.6.          
CYANOBAKTERIE 2010  
| Voda  

Konference bude navazovat na předcházející ročníky a bude orientována na technologie a 
opatření vedoucí ke zkvalitnění povrchových vod a to zejména na: technologie pro 
odstranění a recyklaci fosforu (biotechnologie, nanotechnologie, separace vod, umělé 
mokřady, pokročilé technologie atd.)... 
zobrazit detail akce 

 

21.10.          
Stanovení farmak v povrchových a odpadních vodách m etodou LC/MS  

 Atomová energie | Čištění odpadních vod | Voda  

+ Radiochemie - presentace výsledků sledování v okolí Temelína Přednášející: Mgr. Diana 
Ivanovová, Ing. Danica Pospíchalová... 
zobrazit detail akce 

 

22.6.                         
Aktualizace plán ů odpadového hospodá řství - p ůvodce jiný než obec  
Hlavní otázky semináře: 
• Jaké jsou obecné náležitosti POH původce a k čemu slouží? 
• Jaké požadavky Plánu odpadového hospodářství kraje je třeba zejména zohlednit v 
aktualizovaném POH původce? 
• Které aktuální trendy rozvoje odpadového hospodářství mohou znamenat největší tlak na 
náklady na OH v budoucnu a jaká opatření v POH původce mohou tento tlak zmírnit? 
• Jak efektivně postupovat při zpracování aktualizace POH původce vlastními silami nebo s 
využitím externích služeb? 
• Jak získat na podporu realizace POH původce dotaci až do výše 90 % způsobilých 
nákladů? 
Další informace a přihlášení u kontaktní osoby.  
Místo konání: Praha 7. ARTEZIS s.r.o., Osadní 26, zasedací místnost, 2. patro.  
Pořádá: ARTEZIS s.r.o., http://www.artezis.cz/  
Ing. Marie Hudcová  
e-mail: hudcova@artezis.cz  tel.: 220 800 740, -603 161 021    
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22.6. 
Schválená euronovela zákona o odpadech & vyhláška č. 61/2010 Sb. 
 novelizující vyhlášky č. 294/2005 sb. a č. 383/2001 sb.) a změny, jež vyvolají Místo         
 konání: Brno; v Moravské zemské knihovně 
 Pořádá: EMPLA spol. s r. o., http://www.empla.cz 

 

23. - 24.6.           
Kaly a odpady 2010  
| Čištění odpadních vod | Odpady ... 
zobrazit detail akce 

 

 

Tábory , brigády  a  výlety 
 

4.6.                        
Zahájení letní turistické sezony v Krkonoších   
Letní turistická sezona bude oficiálně zahájena na Krakonošově snídani. Poté si účastníci 
mohou zapůjčit horská kola a společně se vydáme na Voseckou boudu. U odbočky z cesty 
Terex na Voseckou boudu bude slavnostně přestřižena páska na této nové cyklostezce. 
Účastníci mohou od Vosecké boudy na kolech sjet údolím Mumlavy zpět do Harrachova. 
Parkování vozidel doporučujeme na parkovišti u autobusového nádraží. Transport účastníků 
na Krakonošovu snídani bude zajištěn od muzea Správy KRNAP Šindelka u autobusového 
nádraží. 
Drobné občerstvení je zajištěno. 
Vaši účast potvrďte telefonicky či e-mailem.  
Místo konání: Harrachov. Krakonošova snídaně, Vosecká bouda.  
Pořádá: Správa KRNAP a SMO Krkonoše, http://www.krnap.cz  
Radek Drahný  
e-mail: rdrahny@krnap.cz  tel.: 737 209 900    
Související odkazy: http://www.krkonose.eu  

 

4. - 6.6.                     
Dobrovolnický školící víkend   
Jako hosté vystoupí Lenka Kukurová, která řadu let působila jako koordinátorka aktivismu v 
mezinárodní organizaci Greenpeace a Zdeněk Hromádka z biopunkové skupiny hrající 
ekologické písně Zelené koule. Mediální školení povede Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.  
Přespání a vegetariánské jídlo zajištěno. Víkend je zdarma, spolu s přihláškou je ale nutno 
zaplatit zálohu 200 Kč, která bude po absolvování víkendu vrácena, v případě nedostavení 
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se záloha propadne. Přihlášky posílat do 30. května 2010 na e-mail v kontaktech.  
Místo konání: Brno. Vzdělávací centrum Aleše Záveského, Kamenná 20.  
Pořádá: NESEHNUTÍ, http://nesehnuti.cz  
Kristýna Pešáková  
e-mail: info@nesehnuti.cz  tel.: 543 245 342    
Související odkazy: http://www.dobrovolne.nesehnuti.cz  

 

5.6.                        
Exkurze do P řírodní rezervace   
Přírodní rezervace Vraní skála u Svaté, do břekové aleje Kolna a na zříceninu Probošství 
Velíz.  
Celá Evropa si 24. května připomene založení prvních národních parků na evropském 
území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se ve vybraných chráněných krajinných 
oblastech připojuje k oslavám a k této příležitosti pořádají či spolupořádají správy CHKO 
nejrůznější akce pro širokou veřejnost.  
Místo konání: Křivoklátsko.  
Pořádá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Křivoklátsko, 
http://www.nature.cz  
e-mail: jitka.kozubkova@nature.cz  tel.: 241 082 116, -724 223 295    
Související odkazy: http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/  

 

5.6.                   
Exkurze na orchidejovou louku   
Orchidejová louka k vidění v plném květu a možnost dozvědět se něco o vzácných 
orchidejích i dalších skvostech Jizerských hor. Pozvání na exkurzi s odborným výkladem. 
Akce je vhodná pro každého ve věku do 100 let. Organizátoři rádi uvítají i rodiny s dětmi. 
Přihlašovat se do 31.5.2010 na adrese nebo telefonu v kontaktech.  
Místo konání: Horní Maxov, před kostelem.  
Pořádá: Čmelák, Společnost přátel přírody, http://www.cmelak.cz  
Šárka Jelínková 

8.6.                     
Setkání p řátel p řírodní zahrady   
Dnes na téma: využití permakulturních principů na přírodní zahradě. 
Další informace na webové stránce v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Brno. Ekologická poradna Veronica, Panská 9.  
Pořádá: Ekologická poradna Veronica, http://veronica.cz  
e-mail: veronica@veronica.cz  tel.: 542 422 750    
Související odkazy: http://www.veronica.cz/?id=418  

 

12.6.                             
Jarní exkurze v Novém pralese se sázením stromk ů  
Možnost dozvědět se něco o fungování přirozeného lesa a o práci sdružení. Možnosti 
zúčastnit se exkurze v Novém pralese na Ještědském hřebeni. Navíc se účastníci můžou 
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sami aktivně zapojit a zasadit si také nějaký ten stromek. Akce je vhodná pro každého ve 
věku do 100 let. Organizátoři rádi uvítají i rodiny s dětmi. Nabízí se dopolední exkurze od 10 
hodin a odpolední od 14 hodin. Přihlašovat se do 9.6.2010 na adrese nebo telefonu v 
kontaktech.  
Místo konání: Chata Na Pláních (Ještědský hřeben).  
Pořádá: Čmelák, Společnost přátel přírody, http://www.cmelak.cz  
Veronika Tomkova  
e-mail: veronika.tomkova@cmelak.cz  tel.: 777 749 344    
Související odkazy: http://dobrovolnik.cmelak.cz  

 

12.6.                       
Koněprusy - prvohorní korálový útes   
Sraz: Praha Hlavní nádraží v 7:55 v nádražní hale, vlak č. Os 8818 odjíždí v 8:09, v Berouně 
je v 9:00 
Náplň: poznání krasových jevů, sběr devonských zkamenělin 
Trasa: Beroun - Litohlavy - Kotýz - Zlatý Kůň - Srbsko 
Délka: asi 15 km  
Exkurze je s odborným průvodcem a koná se za každého počasí, účast je na vlastní 
nebezpečí.  
Místo konání: Beroun.  
Pořádá: O.S. Palaia - Společnost pro paleontologii, http://www.palaia.cz  
e-mail: palaia@fossils.cz   

 

12.6.                       
Dětské odpoledne na hrad ě Seeberg   
Velká zábava pro děti i dospělé na hradě Seeberg.  
Místo konání: Poustka. Hrad Seeberg.  
Pořádá: Hrad Seeberg, http://www.seeberg.cz  
Luděk Jaša  
e-mail: prezentaceseeberg@gmail.com  tel.: 354 585 095    

 

12. - 13.6.                         
Osmá barva p řírody   
"Kopřiva do zelena, kostival do žluta. Vyzkoušej jak se barví látky pomocí přírodnin i 
konvenčních barev. Mnohobarevná a vosková batika či tisk na látku. A okolo přitom lesy a 
louky plné barev a malé sazeničky, ze kterých vyrostou mohutné stromy. Pomoc v lesních 
„Bio“školkách sdružení Čmelák."  
Místo konání: Harcov a Mariánskohorské boudy, Jizerské hory.  
Pořádá: ZČ HB Tam, pod Ještědem,  
Jana Blejk Kleinerová  
e-mail: Blejk@centrum.cz  tel.: 777 861 415    
Související odkazy: http://www.akcepriroda.cz  

 



Stránka 40 z 43 

Zpracovali :  Vlasta Trnková a Otakar Krištoufek 

13. - 20.6.                      
Týden pro les a krajinu – Národní park Šumava   
Také v letošním roce se budou rašelinou zahrazovat staré meliorační strouhy, které z lesů a 
rašelinišť odvádí vodu, a tak je oslabují. Na večer jsou připravena povídání o národním 
parku, kůrovci a dalších zajímavých tématech. Ke konci turnusu proběhne exkurze s 
odborníkem po národním parku. Akce je pořádána ve spolupráci se Správou NP Šumava. 
Kapacita je celkem 15 osob. Přihláška na webové stránce v souvisejících odkazech.  
Místo konání: Šumava.  
Pořádá: Hnutí Duha, http://www.hnutiduha.cz  
e-mail: info@hnutiduha.cz  tel.: 545 214 431    
Související odkazy: http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=kalendar&art(...)  
e-mail: sarka.jelinkova@cmelak.cz  tel.: 777 744 938    

 

15.6.                   
Exkurze na klí čavské louky   
Louky s výskytem chráněných druhů rostlin. Bližší informace na webové stránce CHKO 
Křivoklátsko.  
Celá Evropa si 24. května připomene založení prvních národních parků na evropském 
území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se ve vybraných chráněných krajinných 
oblastech připojuje k oslavám a k této příležitosti pořádají či spolupořádají správy CHKO 
nejrůznější akce pro širokou veřejnost.  
Místo konání: Křivoklátsko.  
Pořádá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Křivoklátsko, 
http://www.nature.cz  
e-mail: jitka.kozubkova@nature.cz  tel.: 241 082 116, -724 223 295    
Související odkazy: http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/  

 

18.6. - 29.8.                           
Informa ční stánek na Šumav ě  
Dobrovolníci budou informovat návštěvníky o situaci v NPŠ a o divočině. Také budou 
rozdávat a vybírat anketní lístky. Potřebné informace lze získat na školení s terénními 
exkursemi ve dnech 26.-28. června (zdarma). 

V červenci a srpnu poběží v Národním parku Šumava tradiční informační stánek pořádaný 
Hnutím DUHA. Hnutí DUHA zve všechny milovníky divočiny, aby strávili jeden dva příjemné 
letní týdny užitečnou prací. Zároveň tak můžete prožít příjemné chvíle ve dvojici s nějakou 
blízkou osobou. Studenti ekologie a příbuzných oborů mohou získat praxi.  
Místo konání: Kvilda. Prameny Vltavy.  
Pořádá: Hnutí DUHA, http://www.hnutiduha.cz/index.php  
Jakub Voršilka  
e-mail: jakub.vorsilka@hnutiduha.cz  tel.: 603 930 600    
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18. - 20.6.                      
Zem hudbismus   
Naslouchání tomu, jak čas tiká v cibulích, jak v nás vítr dýchá, jak třešně třešní kolem cest, 
jak v polích zraje obilí a v srdci roste odvaha. Hloubání nad otázkou Mistra Zemu: Jak jít po 
Zemi tak lehce, aby ji naše uši slyšely, jako by byly bosé?  
Místo konání: Spáleniště u Dobrušky. Biofarma Spáleniště u Dobrušky.  
Pořádá: ZČ HB Campanula Barbata,  
e-mail: blanka.dobesova@centrum.cz   
Související odkazy: http://www.akcepriroda.cz  

 

19. - 27.6.                   
Pouť krkonošská s Karlem Hynkem Máchou  
Druhé velké máchovské putování z Mělníka na Sněžku (230 km).  
Vlastní akt založení Máchovy poutnické cesty v celé její délce od středu Čech (soutok Labe z 
Vltavou) přes Kokořínsko, Podbezdězí, Pojizeří, Český ráj, Podkrkonoší až po nejvyšší 
hraniční českou horu Krkonoš. Během této iniciační pouti se bude dolaďovat trasa cesty, 
zkoumat místa pro umělecká díla a v jejích hlavních místech společně slavit a meditovat. 
Putování bude uzavřeno čtením z Máchovy „Pouti krkonošské“ na vrcholu Sněžky a 
předáním textu na pamětní desku na Karla Hynka Máchu pro tamější kapli.  
Místo konání: Mělník - Sněžka.  
Pořádá: PILGRIM, o.s.,  
Jiří Zemánek  
e-mail: sarvanga@centrum.cz  tel.: 777 117 466    

 

20.6. - 3.7.                      
Pastva v chrán ěných územích Botanické zahrady - Salabka   
V současné době je trendem ochrany přírody tzv. aktivní péče o chráněná území a pastva k 
nim patří. Chráněná území v přírodním areálu BZ jsou vypásána již od roku 2000. Po celou 
dobu je pracovníky Botanického ústavu AV ČR sledován vliv pastvy na změnu vegetace.  

"Když jsme v roce 2000 poprvé začali v botanické zahradě vypásat chráněná území, 
která máme ve správě, říkali jsme si, že se první výsledky objeví až tak po patnácti 
nebo dvaceti letech. Zdálo se to nekonečně daleko. Ale už jsme za polovinou - letos 
se již po jedenácté při toulkách přírodním areálem botanické zahrady setkáte s 
pasoucím se stádem ovcí a koz."  
Místo konání: Praha 7. Botanická zahrada, Nádvorní 134.  
Pořádá: Botanická zahrada hl. m. Prahy, http://botanicka.cz  
Věra Bidlová  
e-mail: vera.bidlova@botanicka.cz  tel.: 736 621 706    
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25. - 27.6.                  
KoKoPoKo aneb Kosou Kousek Po Kousku   
"Kruštík, vemeník, vstavač, prstnatec ... to jsou snad nějaká čarodějná zaříkávadla? Nebo 
jen neviné kvítky, jejichž nevšední barvy dříve zářily na každé beskydské louce? Vypravte se 
s námi na jedno takové kouzelné místo, kde se zastavil čas. Ve volných chvílích putování po 
kotárech či zkoušení řemeslných činností (kolovrátky, tkalcovské stavy, řezbaření apod.). 
Příprava louky na letní kosení. Kosení některých částí louky. Sušení či kompostování trávy, 
stavba týpí."  
Místo konání: Přírodní památka Kudlačena (Horní Bečva, CHKO Beskydy).  
Pořádá: ZČ HB Kolovrátek,  
Jiří Procházka  
e-mail: jiri.bobrik@seznam.cz  tel.: 723 944 536    
Související odkazy: http://www.akcepriroda.cz  

 

25. -  27.6.                   
„Zpátky na stromy?“ aneb Co možná nevíte o trvale u držitelném rozvoji  

"Zajímá Vás jak dříve žili lidé na venkově? Chcete si takový život vyzkoušet? Přijeďte strávit 
víkend bez elektřiny, s vodou ze studánky a domácí vegetariánskou stravou. Kromě 
zajímavé práce Vás čeká vyprávění o přírodním stavitelství, prohlídka Žijícího skanzenu 
(muzeum venkovského obyvatelstva před průmyslovou revolucí), vycházka po naučné 
stezce s povídáním o místní historii i současnosti a mnoho dalšího. Účastnický poplatek: 120 
Kč. Vytváření vodních přírodních biotopů, tvorba kořenové čističky, stavby z přírodních 
materiálů."  
Místo konání: žijící skanzen Jindřichovice pod Smrkem.  
Pořádá: ZČ HB Tam, pod Ještědem,  
Veronika Tomková  
e-mail: verunka.tomkova@seznam.cz  tel.: 732 882 746    
Související odkazy: http://www.akcepriroda.cz  

 

27.6. - 21.7.                   
La Ngonpo-Krajní meze 10_I.  
Prázdniny s Brontosaurem.   
Dobrovolnický rozvojový projekt na podporu vzdělávání v severní Indii a v Česku. Čeští 
dobrovolníci pomáhají místním v Himalájském podhůři.  
Pracovně prožitková akce pro mládež a dospělé. Věk od 18 let.  
Místo konání: Ladakh, Severní Indie.  
Pořádá: La Ngonpo - Krajní meze, http://www.lnkm.cz/  
e-mail: vladimira.r@email.cz   
Související odkazy: http://www.brontosaurus.cz/index.php?option=com_hb(...)  
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 Odkazy na zajímavosti z oboru zem ědělství, potraviná řství, ekologie a        

                              rozvoje venkova:  

                             http://www.mze.cz/  

                             http://www.agronavigat or.cz/  

                             http://www.agroporaden stvi.cz/  

                             http://www.infovenkov. cz/ 

                             http://www.bezpecnostp otravin.cz/  

 
Chyby a omyly v textu a vyobrazení  vyhrazeny.  
 


