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ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 

konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 
 

Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny 
 

Čtvrtek  27.8. – Den Země živitelky 

Den českých pekařů a cukrářů 

 
Pivovarská zahrada  
10:00 - Slavnostní zahájení 42. ročníku výstavy za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády 

spojené s předáním ocenění: 
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2015 
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2015  
- Slavnostní předání certifikátu národní značky kvality KLASA 
 

 
Areál výstaviště a pavilon F4 
Setkání Visegrádské skupiny a dalších významných zahraničních hostů na téma 

zemědělství 
 
14:00 - 17:00 hod. 
Jednání představenstva Regionální agrární komory Jihočeského kraje s jihočeskými poslanci a 
senátory  
 
Areál výstaviště a pavilon R2  
9:00 - 12:00 - Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas 
 
 
Pavilon Z – 1. patro  
   9:00 - 17:00  -  Odborný seminář Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR 
     -  Výstava dožínkových koláčů a dodavatelů výrobků a služeb pro pekárny a cukrárny 
 
14:00 - 17:00 - 8. 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 T1 
Den českých pekařů a cukrářů 
 
 
Administrativní budova 
 13:00 -  16:00 - Jednání Ekonomické komise Agrární komory ČR 
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Pátek 28.8. – Den českého venkova 
Pavilon Z – 1. patro 
  9:00 - 13:00 - Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR", pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR  

   ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství např.  
   na téma: „Podpora venkova z národních zdrojů pro rok 2016, připravované  
  legislativní změny v oblasti nakládání s majetkem“ 

 
  9:30 - 12:00 - Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti ministra  

     zemědělství ČR  

 

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

 

13:00 - 15:00 - Diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na téma: 
   „Perspektiva českého potravinářství“, pořádá Ministerstvo zemědělství, sekce 

potravinářských výrob - Úřad pro potraviny 
 

13:00 - 16:00 - Diskusní fórum „Ovoce 2015“, pořádá Unie ovocnářů jižních a západních Čech z.s. 
 
13:00 - 18:00 - Seminář společnosti DOTin s.r.o. na téma: „Dotace tím správným směrem!“ 
 
14:00 - 17:00 - Seminář na téma: „Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020“, pořádá   

   Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV-14110 
 

Pavilon Z 
13:00 - 14:00 - Představení a křest publikace SMS ČR "Jak se vám líbí náš venkov? Příklady 
                        dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách." Věra Kovářová,  

   poslankyně PČR - Radim Sršeň, 1. místopředseda SMS ČR 
 
Pavilon F4 
9:00 - 13:00 hod. 
„Den partnerských regionů Jihočeského kraje“, pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 

Administrativní budova 
10:00 – 13:00 - Aktiv držitelů šlechtitelských práv k odrůdám brambor - pracovní schůze, pořádá 
Družstvo vlastníků odrůd  
  

 
Volná plocha 507 a pavilon Z  
19:00 - „Večer 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 exponátů oceněných v soutěži Zlatý klas, tisková konference 
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Sobota 29.8. – 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. 
 

Pavilon Z – 1. patro 

14:00 -16:00 – Seminář na téma: „Doporučení výživy výběrem vhodných potravin pro lidský  
  organismus a vyloučení škodlivých prvků z denní stravy na základě krevních  

rozborů." 

 

Neděle 30.8. – Den zdraví 
Volná plocha 508   
  9:00 - 16:00 - „Den zdraví“ PROMO stánek Informačního centra bezpečnosti potravin,  
                          (soutěže o ceny, informační materiál, aktuální informace), pořádá Ministerstvo 

zemědělství, Sekce potravinářských výrob  - Úřad pro potraviny  
 
10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 - hudebně zábavný program pro děti  a rodiče dua Standa a Vanda 

       na téma zdravá výživa a bezpečnost potravin „Přijede k nám 
       návštěva“, pořádá Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských 

výrob – Úřad pro potraviny  
 

Pondělí 31.8. – Den myslivosti 
Pavilon Z – 1. patro 

9:00 - 16:00 - „Den společnosti Agroteam“  
 

  9:30 - 13:30 - Jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR k aktuálním otázkám myslivosti  

    v souvislosti se zemědělským a lesnickým hospodařením 

 

 9:00 – 12.00 – Seminář na téma: „Elektronická evidence tržeb – EET“, za účasti náměstkyně 

ministra financí pro oblast daní a cel Simony Hornochové, pořádá Ministerstvo financí ČR. V rámci 

odborného semináře zazní mimo jiné informace o aktuálním stavu přípravy zákona o elektronické 

evidenci tržeb, o jeho technickém řešení a především o tom, co elektronická evidence podnikatelům 

v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících odvětvích přinese.  

 

Úterý 1.9. – Den zemědělství 
Pavilon Z – 1. Patro 
9:00 -13:00  - Konference na téma: „Zvládání emocí zákazníka – cesta k úspěšnému prodeji“.  

Konference je určena majitelům a vedoucím pracovníkům výrobních a obchodních  
organizací a prodejcům zemědělské techniky. Pořádá Centrum Prosperity  s.r.o. 
 

 Po celou dobu výstavy 

Pavilon T  
Prezentace a ochutnávka regionálních potravin ze všech krajů ČR, prezentace významných institucí, 
prezentace zemědělských strojů, technologií a služeb pro zemědělce 
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Pavilon R1, volná plocha 310 
Pavilon Myslivosti 
Prezentace ČMMJ, o.s., výstava „Vše o myslivosti“, ukázky: sokolníků, kynologie, lukostřelby, 
ochutnávky  
 
Pavilon R3 
Prezentace rybářství, zemědělství, středních a vysokých škol  
 
Pavilon Z, volná plocha 507  
Pavilon venkova – prezentace celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, 
Spolku pro obnovu venkova ČR, MMR Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, 
Sdružení místních samospráv České republiky, Asociace regionálních značek, Českomoravského 
svazu zemědělských podnikatelů, Společnosti mladých agrárníků České republiky a Observatoře 
venkova ve spolupráci místních akčních skupin z ČR, Národnej siete rozvoja vidieka SR, ELARD 
(Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova) a dalších českých i zahraničních partnerů.  
VENKOVSKÁ TRŽNICE - prezentace regionálních potravin a produktů ve spolupráci s Asociací 
regionálních značek na volné ploše 507. 
 
Pavilon D5 

Potřeby pro myslivce, rybáře a volný čas 
 

Pavilon C 
Výstava historické zemědělské techniky Jihočeského zemědělského muzea, se zaměřením na 
zpracování mléka. 
 
Pavilon E1, E5 a venkovní plocha 701 
Prezentace Svazu českých a moravských výrobních družstev 
 
Pavilon B1 
Prezentace historie soutěže Zlatý klas 
   
Pavilon H  
Expozice Českého svazu chovatelů drobného zvířectva 
 

Volná plocha 508 
Lesní pedagogika – aktivity pro děti a mládež, pořádá Mze 
 

Dům služeb u hlavní brány 
Měření tělesných hodnot (cholesterol, krevní tlak, BMI apod.) – Poradna podpory zdraví Národní 
sítě podpory zdraví,  z. s. 
 
Volná plocha 312 
„Zemědělství žije!“- naučně zábavné aktivity především pro děti, ale i širokou veřejnost. Osvětový 
projekt, týkající se zemědělství, funguje pod hlavičkou Zemědělského svazu ČR 
 
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: 

- SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n/Labem 
- Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s Reprogenem a.s. 
- Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. 
- Jihočeský svaz chovatelů koní 

 

Čtvrtek 27.8. a pátek 28.8. 
Předvádění plemenných koní (Český teplokrevník, plemenné klisny) 
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti 
12:00 - 13.00 – jezdecké hry 
14:00 - 15:00 - ukázka výcvikové hodiny žáků 
Předvádění plemenných krav 
11:00 -  12:00  
Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi  
15:00 -  16:00  
 
Sobota 29.8. 
Předvádění plemenných koní (Český teplokrevník, plemenné klisny) 
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti 
12:00 - 13.00 - jezdecké hry 
14:00 - 15:00 - ukázka výcvikové hodiny žáků 
Předvádění plemenných krav 
11:00 -  12:00  
Nákupní trh plemenných beranů 
9:00 - 10:00 - nákupní trh plemenných beranů 
 

Neděle 30.8. 
Předvádění plemenných koní 
11:00 - 12:00 - předvádění plemenných koní na ruce 
14:00 - 15:00 - ukázky využití koní v zápřeži, dámském sedle, westernové ukázky 
Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi  
15:00 - 16:00  
 
Pondělí 31.8. 
Předvádění plemenných koní, 
11:00 - 12:00 - předvádění plemenných koní na ruce 
14:00 - 15:00 - ukázky využití koní v zápřeži, dámském sedle, westernové ukázky 
Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi  
15:00 - 16:00  
 

Úterý 1.9. 
11:00 - 12:00 - ukázky využití koní v zápřeži, dámském sedle, westernové ukázky 
12:00 - 13:00 - Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi  
 
 
     Změna programu vyhrazena! 
 
 


