Český zahrádkářský svaz ZO Svinčany
Český svaz chovatelů ZO Svinčany
pod záštitou Ing. Václava Kroutila
člena Rady Pardubického kraje
pro životní prostředí, zemědělství a venkov
ročník XXXVI.

PRODEJNÍ

ZAHRÁDKÁŘSKÁ A CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA

SVINČANY 2017
23. - 24. září 2017
Výstava je otevřena:
sobota - od 8 hod. do 17 hod.
neděle - od 8 hod. do 15 hod.
STÁNKOVÝ PRODEJ ● OBČERSTVENÍ ● PARKOVIŠTĚ
Partneři akce

Zahrádkářská výstava
(v Zahradnictví Kubelka)
KONTAKT:












zahradkarisvincany@gmail.com
ovoce a zelenina zahrádkářů a pěstitelů
staré odrůdy jabloní
nejnovější současné odrůdy jablek
ovoce z ovocnářských firem (Sady Svinčany - Ing. Nevole;
Sady Dostál; Sady Bílé Podolí)
odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček)
včelařská expozice včetně termosolárního úlu k léčbě včelstev a
produkci medu bez chemie
výstava květů jiřin (Zahradnictví Dahlia) a begonií (Bego-Bohemia)
bonsaje (Hodás z Ostřešan)
ptačí budky a krmítka (Lesy ČR - Týniště nad Orlicí)
staré zemědělské nářadí a historický tříkolový traktor Svoboda

Doprovodný program
Sobota 23. 9. 2017
10:00 - ukázka juda (oddíl T.J. Sokol Heřmanův Městec)
11:00 - mažoretky z Ronova nad Doubravou
13:00 - ukázka juda (oddíl T.J. Sokol Heřmanův Městec)
14:00 - mažoretky z Ronova nad Doubravou
14:30 - Folklórní soubor Baldrián
Neděle 24. 9. 2017
9:30 - Folklórní soubor Lipka
10:30 - přednáška o obřích škrtičích (možná fotografie s živým hadem)
11:00 - Folklórní soubor Lipka
13:00 - Názorná ukázka protikroupového děla
(ochrana úrody před kroupami, použití Sady Svinčany,první dělo v ČR)
Sobota i neděle
 projížďky na koních
 soutěže pro děti o ceny
 ukázka aranžování (možnost si nechat naaranžovat vlastní
nádobu)
 každého 25. návštěvníka čeká překvapení

Chovatelská výstava
(v chovatelském areálu)














KONTAKT:
jos.blazek@email.cz

okresní soutěžní výstava králíků
okresní soutěžní expozice zvířat mladých chovatelů
II. speciální výstava holubů texanů a mondenů s mezinárodní
účastí
místní soutěžní výstava holubů a drůbeže
samostatná expozice okrasného ptactva a akvarijních ryb
prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb, zařízení a krmiv
prezentace prací žáků ZŠ Choltice
ukázka využití zemědělských plodin pro průmysl
stánkový prodej regionálních produktů
ukázka a prodej dekoračních prvků do zahrady
prodejní výstava kaktusů a sukulentů
prodej houbových substrátů na jedlé houby, zahradní zeminy a vše
pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné – Jiří Václavík, Dolany
výstava a prodej zahradní a lesní techniky - firma LPS Svinčany

Doprovodný program
Sobota 23. 9. 2017
13:00 – vystoupení hudební skupiny z Pardubic
Neděle 24. 9. 2017
14:30 – vystoupení mysliveckých trubačů a mažoretek
 slavnostní předání pohárů a čestných cen vítězným chovatelům
15:00 – slavnostní ukončení výstavy

Co dále můžete navštívit ?
Zveme Vás na XXII. ročník prodejní výstavy výrobků a výpěstků
podnikatelů „BABÍ LÉTO NA ŽELEZNÝCH HORÁCH“
v Autokempu Konopáč u Heřm. Městce.
Výstava je otevřena:
pátek 22. září 2017 od 14 do 18 hod
sobota 23. září 2017 od 10 do 16 hod

