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ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 

konané ve dnech od 25.8. do 30.8.2016 
 

Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny 

 
Čtvrtek  25.8. – Den Země živitelky 

Den českých pekařů a cukrářů 
 

Pivovarská zahrada  
10:00 - Slavnostní zahájení 43. ro čníku výstavy  za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády 

spojené s předáním ocenění: 
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016 
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2016  
-   Slavnostní předávání certifikátů národní značky kvality KLASA 
 

 
Pavilon Z – 1. patro  
   9:00 - 17:00    - Odborný seminář Svazu pekařů a cukrářů v ČR 

- Výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb pro pekárny a cukrárny 
- Soutěž "O nejhezčí dožínkový koláč 2016" 

 

14:00 - 17:00  -  9. ročník mezinárodního semináře „Moderní technologie  
    v zemědělství“, pořádá Obchodní zastoupení Ruské federace v ČR ve spolupráci    
    s Agrární komorou ČR a Оbchodní a průmyslovou komorou RF 
 

Pavilon F4  
13:00 – 17:00  - Proexport a zemědělští diplomaté, pořádá MZe ČR 
 
 
Areál výstaviště a pavilon R2  
9:00 - 12:00 - Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas 
 

 
Pavilon T1 
Den českých pekařů a cukrářů 
 
 
Administrativní budova 
 13:00 -  16:00 - Jednání Ekonomické komise Agrární komory ČR 
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Pátek 26.8. – Den českého venkova 
Pavilon Z – 1. patro 
 9:30 - 13:00 - Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR", pořádá Ministerstvo pro  

  místní rozvoj ČR 
 
10:00 - 12:30 - Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti ministra  

   zemědělství ČR  
 

13:30 -14:00 - Tisková konference Agrární komory ČR k aktuálním otázkám zemědělství   
  a k výsledkům sklizně  

 
13:00 - 15:00 - Diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na téma: 

   „Budoucnost potraviná řství do roku 2030“ , pořádá MZe ČR, 
   Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 

 
13:00 - 16:00 - Diskusní fórum „Ovoce 2016“ , pořádá Unie ovocnářů jižních a západních Čech z.s. 
 
13:00 - 18:00 - Seminář společnosti DOTin s.r.o. na téma: „Dotace tím správným sm ěrem!“ 
 
14:00 - 16:30 - „3. kolo p říjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 “ se zaměřením na  

   obecné podmínky PRV a příjmu žádostí a jednotlivé operace vyhlašované ve 3. kole  
   příjmu žádostí, pořádá MZe ČR 
 

Pivovarská zahrada 
20:00 - „Ve čer venkova",  pořádá Národní síť Místních akčních skupin ČR ve spolupráci  

  s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova ČR, 
Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj. Letošní ročník bude ve znamení 
oslav soutěže Vesnice roku. 

 
Pavilon R2 
11:00 - Oficiální vyhlášení exponát ů oceněných v sout ěži Zlatý klas , tisková konference 
 
Pavilon R3 – zázemí  
10:00 – 12:00 – Česká zemědělská společnost – porada 
10:00 – 14:00 – Celostátní síť pro venkov – setkání partnerů Jižní Čechy a Plzeňský kraj 
13:00 – 15:00 – Školská komise AK ČR 
 
 

Sobota 27.8. – Národní dožínky 
Pivovarská zahrada 
10:00 - Slavnostní zahájení Národních dožínek  za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády, 

  s předáním certifikátů Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR a Ceny 
prezidenta Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní potravinářský výrobek 

-  pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s. 
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Neděle 28.8. – Den zdraví 
 
Volná plocha 402 
  9:00 - 16:00 - „Den zdraví“ PROMO stánek Informačního centra bezpečnosti potravin,  
                          (soutěže o ceny, informační materiály, aktuální informace), pořádá MZe ČR,  

Sekce potravinářských výrob  - Úřad pro potraviny  
 
 
10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 - hudebn ě zábavný program pro děti a rodiče dua  
Vanda a Standa na téma zdravá výživa a bezpečnost potravin, pořádá  
MZe ČR, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny  
 
 
 
Pondělí 29.8. – Vodohospodářský den 
 
Pavilon Z – 1. patro 

9:00 - 16:00 - „Den spole čnosti Agroteam“ 
 

10:00 – 13:00 – „Tvorba kvalitní zelen ě v sídle a v krajin ě – závazek pro p říští generace“ ,  
    pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Společností pro zahradní a    
    krajinářskou tvorbu. Seminář je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu  
    ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.   

 
Protokol R2 
13:00 - 16:00 – IV. česko – izraelský vodohospodá řský seminá ř zaměřený na závlahy a  

opětovné používání čištěných odpadních vod. P ředstaven bude nejenom 
izraelský p řístup v podob ě úsporných kapkových závlah, ale i podpora obnovy a  
rozvoje závlah v České republice , pořádá MZe ČR a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR 

 
 

Pavilon F4 
13:00 - 18:00 – „Aktuální novinky z legislativy, zakázek a dalších oblastí pro zem ědělskou  

    veřejnost“,  pořádá správní sekce MZe ČR 
 

Pavilon R3 – zázemí  
10:00 – 12:00 – Představenstvo Regionální agrární komory Jihočeského kraje 
13:00 – 15:00 – Porada vedoucích pracovníků ROSZIF České Budějovice 
14:00 – 16:00 – Správní rada KIS JK 
 

Úterý 30.8. – Den myslivosti 
Pavilon T1 
10:00 – 13:00 – Myslivecká komise Agrární komory  
 
Pavilon R3 – zázemí  
10:00 – 12:00 – Představenstvo Okresní agrární komory České Budějovice 
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Po celou dobu výstavy 
Pavilon T1  
Prezentace a ochutnávky regionálních potravin ze všech krajů ČR, prezentace významných institucí, 
prezentace technologií a služeb pro zemědělce 
 
Pavilon T2 
Technologie pro živočišnou výrobu  
 
Pavilon R1, volná plocha 310 
Pavilon myslivosti 
 
Pavilon R3 
Prezentace rybářství, zemědělství, středních a vysokých škol  
 
Pavilon Z, volná plocha 507  
Zemědělská technika 
 
Pavilon C1 
Výstava historické zemědělské techniky Jihočeského zemědělského muzea 
 
Pavilon E1 
Prezentace Svazu českých a moravských výrobních družstev 
 
Pavilon B1 
Stavebnictví, potřeby pro zahrádkáře, technologie 
  
Pavilon B4 
Prezentace svazů, potravinářů 
 
Pavilon H  
Expozice Českého svazu chovatelů drobného zvířectva 
 
Pavilon D8 
Prezentace koní 
 
Pavilon D1-3 
Chovatelé, prezentace hospodářských zvířat 
 
Pavilon D5 
Novinka – Laserová střelnice elektronickým střeleckým simulátorem LaserSniper 
 
Volná plocha 402 
Lesní pedagogika  – aktivity pro děti a mládež, pořádá Mze ČR 
 
Dům služeb u hlavní brány 
Měření tělesných hodnot  (cholesterol, krevní tlak, BMI apod.) – Poradna podpory zdraví Národní 
sítě podpory zdraví,  z. s. 
 
Rybářská bašta  
Ukázky filetování a zpracování ryb - v každou celou hodinu 
Ukázky živých ryb v akváriích a kádích 
Chytání ryb na zapůjčený nebo vlastní prut, možnost instruktáže 
Možnost zakoupení čerstvých ryb či ochutnání rybích specialit v zahradní restauraci 
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Předvadiště 
 
Pořadatelé ukázek jsou: 

- Český svaz chovatel ů masného skotu, z.s. 
- SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n/Labem 
- Svaz chovatel ů ovcí a koz, z.s.  
- Jiho český svaz chovatel ů koní  

 
Čtvrtek 25.8. 

10:00 - Starokladrubské klisny – ukázka jízdárny a poslušnosti 
12:00 - Starokladrubské klisny – jezdecké hry 
13:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi 
14:30 - Starokladrubské klisny – ukázka voltiže 
 
Pátek 26.8. 
  9:30 - ukázka jízdárny a poslušnosti 
10:00 - 15:00 - 3. Jiho česká Angus show 
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi 
 
Sobota 27.8. 
10:30 - Starokladrubské klisny - jezdecké hry 
12:00 - soutěž Junior teamu ČSCHMS (mladí chovatelé) 
14:00 - Starokladrubské klisny - ukázka voltiže, jízdárny a poslušnosti  
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi 
 
Neděle 28.8. NOVINKA! OVČÁCKÝ DEN  
  9:30 - Předvádění plemenných koní na ruce 
10:00 – 15:30 – OVČÁCKÝ DEN - Nákupní trh, p řehlídka beran ů Zwartbles 

Ukázky: st říhání, dojení a pasení ovcí, ukázka zpracování vlny , prodej ov čích 
výrobk ů  

15:30 - Předvádění plemenných koní na ruce, v sedle a v zápřeži 
 
Pondělí 29.8. 
  9:30 - Předvádění plemenných koní na ruce, v sedle a v zápřeži 
10:00 – 15:00 - 2. Jiho česká Limousine show  
15:00 - Ukázka práce ovčácký psů s ovcemi 
 
Úterý 30.8. 
11:00 - Předvádění plemenných koní na ruce, v sedle a v zápřeži 
12:00 - Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
 
 
     Změna programu vyhrazena! 
 
 
 
  


