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proběhne ocenční
Zemědělských hospodářů
stiedočeského kraje loku
2012' vyhlášení \"ýsledlQi

ve čtvflek 4' ří'jna 2012 se

uskutečnístředočcské
dožinky2012' Slavnostní
dožínlovýprůvod projede
rněstern Lysá nad Labem
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Ýecomn<a
Pozvánka na vÝstavu Exotika 2012

.\mout akcc. Ilcrd .i |o něko|ika má|u
ruJni.r.h r1dob1|a rr7a.né renomé nejen

Ceskérepublice' a1e i v zahlaničí'Arrení
djvit Exotika jr:.iediná výstava
-rého druhu. žaJná podobná neeri.tuj.'
PL'u/e na léLo \ }.la\ ě uvidile léměř
dokonalou i1uzi cxotické přírody'
opět po roce Jajijednotlire organizace a
spo||1 chovare|ů piaku. s!Vcú. ler9rUnich
7 \ oa ichu. ak\ Jrijnich t hicek a iad,
da|ších 7ir ořichů .r e schopnu.ti do
.lužebVjsla\ iitě \ Lyse nad Labem. db)
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KÍásnéýýstaviště v Lysó nad Laben'r
prir itá opět po roce na kunci řiina elotickou přírodu' I tak se dá do jedné věty
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ml<u r nrce,e.'")ni kolcg) - fcrrircli
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výsta!a Domov a leplo každoročrlčpři]áká do Lysé nad

Labem tisíc(r ]idi. ktcři sc chtě.jí
zodpovědně připravit nir zimni
topnou sozó]]u' případně lnají
zájem o nějaké vy_bavcni do
bytu. Letošníročnik proběhnc
v tcmínu od 1. - 9' záíí2012

a,jistě potčšipřijen-rným

počasímbabího léta'
l8. ročnik opět pŤedstaví svým
ná\'štěvníkilm atraktivní prťliez

jak

a teplovZdušná kaIfum

a

dodavatcle klbových

a

*""5161'ých kamen a r'ložck.
Návštěvníci veletrhu nezůsta.
nou ochuzcni arlj o porade1,Ntví
ohledně financování ncmovitosti, o k|erou se postará

4

MoDRÁ PYRAMIDA.

stavební spořite]naa-

s-

Pokaču.jícínovirůou v zamě.
řcní Ústaq/ Domov a teplo 'je
expozice dekoračnícha užit-

profesionálové,

tak domácí kutilové' vy-

stavující firmy přivážcjí do

Lysé nadLabem i iadu atraktiv
ních nor,.ých prodrrktu, s nimiž
vstupuji do podzimní sczóny.
Výstava Domov a teplo nabíd
nc návštčvníkfilnhlavně šiloký
softiment systémů pro \Ytápění. tec]mo]ogií pro úspory tepla,
alten,tativníclr zdr.ojťL energií,
klimatizaci, bytorých dop1nkťr'
nábytků. výrobků pr.o zdravý

MI.1AVA
BRL]I.Jo

se ktc|Ími přicháZí společnost
Eulo Tep]o, s' r' o. společnost
PRAKTIKZaSe vespolupráci
s firmou ABX. spo1. s r. o.,
představí produkty tohoto
tladičníhočeskéhovýIobce

robkové port1.olio filrny
V]ADRUS, EsEL, kach]ová

současnými ne.jnovčjšími
trendy bydlení, topenářské
tcchniky a hospodaŤení s
enelgierni' Svoje záimy tu

uspokojí

a krbová kamna

spánck a1e i galážových systémů, systémů pfo rnagnotickou
iLpravu vody, elektronických
zabczpcčovacích systémťL
společnosti ALERTE. ktcrá na
půdě YýstaYiště zdarma detail
nč navrhne zabezpečení vašeho
bydJení'
Těšit se také můžeťena vý

ných piedmětů - DEKoRACE
20l2' Na této lýstavě si b dou
mooi návŠtěvníci\'ybrat b}'toÚ
te\ti]' Záclony, závěsy, ložni

kotl€.;

prádlo, Zdlavotní natÍace,
sklo. porcelán, kcrarniku'
nádobí. svítid]a a da]šídrobnos
ti do bytu.

Více na www\dI'cz
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Seznarnit se s řeneslem paličkování a českou
krajkou. ale i mctodikou a pÍacovnim] postupy
paličkovarli, p1etení Z pedigu a metodounaz\'anou
PatchÝork. mťLŽete pfostřednictvím bezplalných
tcrnatických kurzů na \,ýstavě DEKORACE
2012' Sarnozřejmosti budc i možnost 7akoupit si
jiŽ zccla hotové r"ýrobky šikovných Íukou lektorkv naších lÝstavních krrrzťt.
spotet Čeiká Krajka, ktcď vecie Ing' Par,lina
Satrsová. je neform.r1ní skupjna krajkářek
a výtvanric z rcgionu Sluknovského výběžku
a Liberccka, které spojujc stejný Zájem a velké
nadšcni pro ručně zhotovovarrou krajku paličkováním a dalšínrkodělná řelnesla. cíleň spolkuJc
popularizovat řemesla. akti\'ně je plovozovat,
sezna]Iovat s ninri širokou veřejnost a ziskávat
icIŤe-l||o|| /|u(|lo\|' Píipo. l tc k rrám mlžc
každý, kdo má záje]npo7nat nejen českou kralku.
krajkářské řenreslo a daLšírukodělná řemesla.

A

lnowcl

DoFLNrÚ

naučit se pa]ičko\'at. poznat bistorii, rekonshlo
kaiky a aplikovat svó poznalky v současnosti
např' vlas|ní tvorbou. Zapojit se rnohou i výtvarnici a ostatní uměici' pl-o společnéprojckty
a výstalT.
\,at

Český svaz kominářů na výstavě v Lysé n.d Labcm

Svaz českých konínáŤťl Je
zájmová organizace s vice neŽ
]0]etou tradicí' ktcrou založili v
roce 1981 čtyři kamarádi, když

divadlo. texty, to vše s filozo1lckým přesahen do bynecismu.

Něko1ik nlá1o sesbíraných
statjstických dat. Za svou
činr]ost SCK provcdlo celkenl
l9 495 autcrltických ýýsfupů o

celkové délce 928 30E m, co Je
pro předstartr přib]ižnélzdálenost Praha Rím. V roce 20(]5
se č1enůlllsČK podařilo zdolat
r'.lrbcc nejvyššíkomín Evlopy.

zdolali l40 m \Tsoký komíl

pražskénichcJské teplámy. o
deset ]et pozdéji by] Svaz
oficiá]ně zaregistrován na
ministerstvu vrlitra.jako občanské sdružení.V současnédobě
ná Svaz přes 800 člcnůnejen
z ČI{. někteij členo\'éjsoll zo
Švédska.Belgie. Čírry'Dfuska,
Kamcrunu atd.
Základnim zanrčřenim SCK je
lezeíína komíny. K to1nu isme
postupně piidali dalšíakti\'ity.

.jako

je

dokurnentoVání

a

katalogi7ování plekionh-jckých
objektů, zá,jern o pÍúmysLovou
h

istorii zelnč. výZkumnou

činnost, a]e

i

činnost kultumi,

komín te 1moelektIárny

Trbovlje, kteý ,.'ou r'ýškoll
360 m pieryšuje i Íejvyšší
anténníkonstrukci v ccské
repubJice vysílačLiblice u
ČeskélroBrodu. Á na jaká
ténata sc rnůžetetěšitI

historiiSvazu
- dozvite se vícc o dokunentaci
a lezbě naprekiontrické ob.Jckty
a taky o unikátní databázi
komínťrKoDA
mťLŽete sc nás zeplat na naši
Úzkurnnou čirmost
- také na naše kulturní a filozofické '.podhorrbí''
- a koncčně vám prcZradime,
jakou výbavLr při výstupech
polLžíván]cncbo bychom rádi
použiva]i ajakéje našc tcchnickózabezpečení
součásti cxpozice bude audio-

seznán'ríte se

s

vizuálnj pásmo

Výstal:ní novjrr)'

í-q4 PoLABSKY KNlzNl VELETRH
PoJabský kniŽni vclotrh sc
zařadil na důstojné místo mezi
hadičníve]etlžníakcev oboru'

Cc1kcn nás již navštívi1o
bezmála osmdesát tisío lidí'

Milovníky literatll1.y přitahovala

slavnájmóna arnožoost setkat se

při

besedách

spisovateli

a

s

významnými

básníky, jejíž

seznam by nestačj1 na jeden celý
hst.

Pro návšlěvníky je vždy připlaven i pestý doprovodný program s řadou zaj ímaaých hostu'
Na veletrhu je rovněž uděleno
několik nakladatelských cen' do
nichž mohou nakladatelé při.

hlásit své novóknižní titu1y'
Mezi významné nositele našich

nakladate1ských cen se již
zařadj]j osobnosti jakými jsou
např. Ivan Klíma, Jiří Stránský.
Arnošt Lustig. básník Jan
Žáček či pohádkářka Maric
Kubátová.

Kromě zmíněnýcl1 nakladatel-

sl.ýclr cenje každoločně\Thodnocována ,již tradičníliterární
soutěž, tentoklát na |éma
Sběrate1ství'
S pruřezen'r své kniŽníprodukce
se každoročněpředstavlde řada
Ienon1ovaných nak1adate1ťl
(např. Blug' ldeál, staft, Jota,

Bor, Fortuna' Portál,

Euromedia. Wales, 65. pole.
ReadeI,s Digest výběr)' knihkupců (Kanzc1sberger, Knih-

kupectví Petra Voka), antikvářů
(Jihočeské arrtikvariáty'..)' ale i
instifucí zabi.vajících se knižní
kulturou (Památník národního
písemnictví'Spolek českých
bib]iofilů, Včdccká knihovna
Kladno). Stlanou Íezůstává ani
nenalý počet našich mediálních
partneÍu, kto.ým dčkujcmc za
j ej

ich podporu'

PodIobný

doplovod[ý plogram najdete na
wwu'.vll.cz.
Těšímese na vás 7' - 9' záií'

vÝtvarník a sDisoyatel Martin PatřičnÝ na knižnímveletrhu
Autor je předevšín lýtvamíkem ''ďevďen''
a autolem knih. (Dřevo kÍásných stromů,
Pracujeme se dievem, Patřičný: Monografie)

Kemeslu se vyucll

soukromč u svého strýce'
Po maturitě na gyn]náziu
pak pÍoše] řadou zaměstnálí a zhrrrba od roku

1988 se plně věnuje

od roku

výtvamépráci seďevem'

1998 pořádá Dřcvčné večery s poezií'

V tuzemsku vystavova]
RrrdolÍinu' obecním domě, NáIodní!

dřevem, živou muzikou'

n.j. v

muzeri (Pralra)' měl řadu samostatných Ústav
v E\'ropě Haag, stockholm,Vídeň, Paříž,Milán'
Nejdálebyl v ToroÍtll v Kanadě' Posledníknihaje
beJetrie, sednl povídck s rrázvem Jako v nebi' Je
spoluautolem scénáře a průvodcem šestadvaceti
díly televizního dokunentll KuS dřeva ze stlonu
v režii Bedřicha Ludvika.
Martin Patřičný se představí i v roli tvůrce putov.
ní výstaÝy s názvem Jak se dělá kniha. výstava se
na jednot]j\ých ternatických panelech věnuje
autofskému rukopisu, pnnímu zlomu, sazbě,
obálce apod. Panely jsou doplněny Útvamýni
díly Dřevěnákn1hovna a Iluminace'

TRI DNY SE ZACHRANARI
Z původnčdoprovodnó akcc sc v pruběhu dosa
vadnich ročníkůnašich dnů se záchranáři stala
rozsáhlá akce, klerá láká na lyské výStaviště velké
nnožstvínávštěvníl(1i. Značnou pozornost jí
věnuji představitelé státní sprá\'y, obecních
samospláv a sdělovacíplostředky'
Tň dny se záchranářialc ncnijcn lákavápodivaná
na hasiče, policisty a zdravotníky ve cvičných
,/;5a,/ich nd /en]i |!e \)ikóťh a se/n3lnenl
veřejnosti s nodemí záchranářskou tcchnikou.
Důraz ,jc kladen na informo\'áni veřejnosti o
prer enci na use].u požámi i občan<kébezpečnosti' Cílem letošlrího ročníkuio přcdstavit posláni,
úkoly a hlavní ob]asti činnosti HZS CR, tilohu
integrovaného záchral]ného systénu a spolupráci
jed[otlívých Záclťanářských orgarrizací'

V pátek

7. září se v rámci akce usku|eční velni

alraktivní kajská soutěž ve q/prošťováníosob
z havarovaných vozidel. V sobotu a r' neclěli
budou probihat ukázky současnéa histolické
lechniky PCR' prezentace práce a výcviku
igdnotck FIZS, plczentace qýcviku jednotlivých
odborných složek PCR, ukázky techniky
a Činno.ll ]\4é.lske poIicle a nckoncc c\po/icc
techniky a ukázka činnosti záchranářů. Neděle se
pak ponese v duchu jednotek požámíoclťany
sdluženídobrovo]ných hasičůa qiýa\Y jejích
soudobó nobi]ní požárni techniky. okesní
sdruženíhasičůNymburk sea1ámi veřejnost
s preventivně \ýcho\,11ou činnostív ob]asti
wýcholry dětí a ochrany obyvatel \'oblasti varovánia cr aL.uace. u|'ry tia nuuzor ého přežiti'

Výstavní noviny
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.jako welsh pony, irish cob,
hafling, hucu1, ljord, shctland
pony, český spofiovní pony či
mini-horse' Po 3 ď1y budou
ruce.. v
koně předváděni
',na
ránci chovatelské části výstavy. Předvedení jednotlivých

výstava Kťlň 2012 je jcdnou z
největších'spccia1izovaných
výstav v Ceské republice.
Chovatelé předvedou téměř
100 koní ncjrůzně.jšíchplemen.

Koně barokní replezentuji

starokladrubští \Ťanícj i bč]ouši

či koně fÍíští.Tcplokrevná
pJcrncna pzik koně Kinských'
óeští, moravštínebo s]ovenští
tep1okevníci. P]cn'rena orientální pak plnokrevní arabi,
shagya.alabi a achaltekinští
koně. Nenohou chybčt plno
krcvníci a klusáci. Svou sílr.L
před\'edou koně ch]adnokev-

ných plenen norika, sJczského
norika a českomoravského
belgického koně. Velký ok!]1
obdivovatelů mají westcrnová

kolekcí se

jezdectví z Kladrub nad Labem
pod vedením mistra odborného
výcvikLr. odpo1edni program
tÝoří ukázky využitíkoní. Koně
budou piedváděrri v ruzrlých

plenena koní qualter horse,

appaloosa horse a paint horse a

přcdevšíIn děti bude zajíIat
oelá iada menších ple ]on koni

typech zápřeží. Pod sed]em
přcdvcdou ukázky drezůry i
překonáváíí překážek. Konč
ame ckých plcmcn předvedou
svó \'}užiti v mznýoh westemo-

vých disciplínách.

Při výstavě Kůň 20l2 ie možnév divácké ank€tě lThrát žiYéhříbě' Přijd'te

|#

u.j1nou studcnti

Střední ško]y chor'u koní a

a

\ryHRAJTE

!:!

Asociace srazu cho\aIe|ů koní ČR

Asociacc svazu chovirteLů koní Českér.eplLblikyje
sdruženísamostalných s\'azů chovatc]ů koní' 4'1
regionálních a odbomých svazů sdružuje na 2 l00
člcnů.ASCHK cR je uznávaným chovatelskjm
sdruženín dle zákona 130/2006 Slr' a vcdc ple
nenné krihy norika. slczskóho norika, českomoravskóho bclgika' haflinga, velšských plenen
pony' kob a ve]šského poloke\'níka' čcskóho
sportovního pony. shctland pony, a araba'

Ncjccnnější část popu]ace českomoravskóho
belgika a slezského norika .jc spolu se starokIadrL'b.kým l \uc.r|.l.} rr Iorlěnt zař.rze ta
do národnílro proglamu uchovánj a q.Llžiti
genetických zdrojů hospodářských zl'iřat' Dále
ASCHK CR pro své členy vydává chovatelský
časopis Koně ir vykonává a koordinrÚe Ústavní,
propagační, osvětovou' poradní a vzdělár'ací
čllx,lost.

sr a/ cho\ ale|ů če\Léhoreplokre\ nika

ci v roce

Chov tep1okrevných koní má

cechách e na Moravě histoÍicky dloúorr Íadici. V dobách
předrevolučnich vedl ohov koní
Plemenářský podnik. po levolu\'

1989 spadal pod a e]astické mechaniky pohybu
Asociaci svazů chovatelů koní a pevného zdravi' je vhodný pro
všechny druhy výkonnostního
ČRa27' 12' 2001 se staluznávanýtn clrovatelským sdružením jezdeckého spoltu v rárnci
pro chor' a šlechtění českého discip1ín FEI. jc dobřg 1'yužite]teplokevníka. SCHCT a jeho nýi pro běžnýjezdecký. rekreačníavozalajský spo1.t.
ekonomiku řídípřcdscdnictvo
svazu, Radaplemenné krrihy řídí Dospělý kuň je střcdního těles
ného rárrrce s dob4ými liniemi,
a usn'rěrňuje chovatelské zátrrěíy. Cílen šlechtčničeského pevného 1undanentu a bcz
tepJokrcvníka je ušlechtilý, zje\.ných poďnínčných genetic
kýchvad.
korektní a ]ehce jezditelný kuň'
ktery na základě svého tcmpera

mentu' charakteru, plostomé

ww\.schct.cz

VÝstavní no\.iny
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Ve čtvrtck ul. října 20l2

Vyh1ášení výsledkťl soutěže
Středočcský šupin/ič a vyhláše
se

uskutečníStiedočeskédožínky
2012' Slavnostní doŽjnkoÚ
prrrvod projcdc mčstcm Lysá
nad Labem v doprovodu hudby

Hannonie 1872' nažofetek'
baráčníkťla dožinkového
povozu až navýstal'iště. Vhale

zmedu' pekárenské

výrobky

ní soutěže lotravinářský

PoIabskó moštování20l2

zamčřujr: na neaLkoholické

Výstaviště Lysá nad Laben

Máte-1i zajímavý rcccpt,

a hobby magazíncm ircccptar'cz r'yhlašuj e pr.vní

ročníksoutěŽe Polabské
noštování 20]

2' soutčžse

staro-nové odřúdt bramboř

Výzkumlý ústav bramborářský
HavlíčkůvBrocl' s.r'o. (\rUB)

výrobek Stiedočeského kraje'

nou a vyhledávanou předcvšínl
pro svoj i r1ýjimečnou vhodnost

(poloraná konz,unlní odrůcla)
byla q'šlechtěna v roce i940 na
sIechtitelské stenici Keřkoý
odrťLda se stala ve]mi oblíbc-

zkoušek UI(ZUZ. Po tříleqých
zkouškácb by1a tato odruda
v roce l995 zapsána do Listiny
povolených odlůd'

zejména s ohledem na odolnost
k plísni branbonr a dále pak
na,vnitřní kvalitu a jakost h]íz'
VUB přispěl k znovuzavedení
odrůdy Keřkovské lo1r]íčky

ak

\'f'šlcchtčníodrůd Valfi
a Axa- V letošním roce byla

odlůda Keřko\'ské rohlíčky

-@

lryhÍazel]a'

přih]aste sc do naši soutěže'
Více informací a piil ášky
naleznete na 1\'\,i'\,v.vll.cz ncbo
také na stránkách časopisu
Receptář a www.ireceptar.cz

Iegistrována odrůda Va1y a od
roku 2010 VUB zastupuJe
odnidu Linda.

šlechtite1skýln pIacovištěm'
\r ránci výzkumných projektů
se zabývá piedevšírn tvorbou
nových genových zdrojů
využitclných pro šlechtění,

na

wwwvll'cz. Zněna plogmmu

nápoje mošty a šťáVy Z ovoce'

pro přípravrr salátů' Tuto svoji
úlohLt plnila řadu let a přcs
rrěkteré problóny (nižšívýnos.
niŽšíodolnost virovým cholobám apod'') byla součásti
našeho softirncntu až do roku
l984' Protože ani v dalších
letech nekles] zájen] o specifické vlast osti této odrudy, byly
na, pracovišti bioteohnologií
\rLIB zahájeny pláce na ozdravení této odrůdy. Materiá1
uchovávaný v genové bance in
vitlo byl v letech 1989 9l
úspěšt]ě ozdravcn, technikami
tkáňových kultur namíožen.
ověřen z h]ediska odnldové
plavosti apřih1ášen v rocc l992

neni piino specializoYaný1n

a

a cLLkIářské

mnoho da]šího.

Aktuá1ni informaoe

A2 na podiu plobě]me ocenění
ZeměděJských hospodářů
střcdočcskéhokraj e roku 20l2.

společně s časopiseln Receptář

Expozice oceněných potrar'in
moá1ostí ochlLtnávky bude
u]nístěn v hale B, kdc wfobci
nabidnou návštěvtríkůmto
nejlepšíZe své plodukce' Těšit
se nůžetelra mléčnéa masnó
výrobky, víno, pivo, produkty

s

do státnich odrůdo\ých

Nej významnějšícharakteristic-

kou vlastností odrůdy

Keřkovské rohlíčkyje vysoká
pe\'nost dlLžniny hlíz po uvaiení
a dalšívlastností určujícich
vhodnost k výrobě salátů
z blanbor přede\'šín v období
váDoc.
]ďosl.v. L]omkáiolj, \:LJB HB

4, - 7. 10. 2012
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s\'čtovó prodUkccjablck

Sot\'a předsta\'itelné .ie, Žc pIo.

dukcc jablek od rokrL 1995 se
zýýšila o 22 mil. tun. Je otáZkou' jak bLrde poklačovat
souóasný trend, kdy se každoročně prodlrkce zvětšuje o 2-3
mil' tun iablek' Nárustle patmy

předevšírn v Čí.lě.kde
'e
produkce od roku 1995 ze 14

mi]' tun vice než zdvojnásobila
na 32 mil' tun. Ve zbývajících
pčstitc1ských oblastcch vc světě
stoLrpla produkoe jablek Pouze
o 4 mil. tun na 40.2 mil. tun

výs|aYnínoljny

K vítčzůnpatřivedleAsie také
A1ijka ajižníAncrika se svol,l
ořibÝvai ícíhospodářskort sLlou'

iroáukce jabiet

v

1rcršntabilně pracujici obl3stl
do defelzivy' čímžse konkurenčííboje rozrustají Z oblast-

Evropč,
Severní AmeÍice nebo oceánii
od půJky 90 tých let se snížíla
o vícc než 10 7o' V současnostt
se péstuje 55 % jablek v Asii,
u
E\ ropa \ykazuje s 2l o (\ tL'cc
laa7 to bylo ]0 "o) lreJvětšj
áráty' Expozici a Íady odborni-

trh) na 1nezikontini-n1á]ní'

Zenčdělec r' haleB'

PřibÝvající rllnoŽství iablck

činý .cni celosvětově
'ploudenj zboŽi a odsou\ a
ních (např. evropský vniti!í

ků naleznete na

vystavc

]ng ]aÍxllva ltlcLgel jvá

ní
)V
fir'iařJto

|á\Sn
rítNI
(?
C

vírobv' Hlavní náplDí činnosti vÚZV .je zátíadni a ap]ikovaný výzkum v oblastech geneti-

odborná spoluprácc s výzkumnj,m
ústavem živočišnévýřobl

ilechr;nr /\ ridl. reprodLrKce' \ j '/i\ ) k\ dlir)
zit očisnr. h nroduklu. eIologie. technoIogii
chovů. Áanagenentu stád a ekonomiky v}Ťoby.
Expozici a rady odbomikťl naleznete na ÚstavČ
Náš chov 20] 2 v haleA1'

k)

výroby. v'v.].' le
vÝzkumný ústav živočišné
véieinou' výzkumnou institucí. zříZenou
Ministerstvem zemědělství Českérepubliky'
od svého založcnív roce l95l působír' oborrt
zootechnjckého výzkumu v oborech biologic.
kých a biotcchnologických základů živočišné

Jak

se r'}

ríbío\'čísýr?

ovčísýr se lyrábí srážení 1
ovčíhomléka syřidlem nebo

kyselinou mléčnou' ovči
nléko obsahuje zvláštnílátky.

kteťé dokonce dokážoLr Zastavit

raKovmu-

Výěžnost sýú je o\livněna
zejrnóna obsahem fuku a ka-

seinu a dosahuje úIovně mez1
18 až 25 yo (Znamená to' že ze 4

Přednášk}

o

cbovu dťúbeŽc

Letošní ločníkÚstaly bude

mino jjné zaměřen ná cirov
drůbeže'Výzkumný ustav
živočišnévýroby představí
plenlena chovaná v Ceské

a

Více na

rv

tltl

'

l.Lt

zv

'

c

z

až 5 kg or'číhomléka lze
vylobit cca l kg ovčíhosýIa).
Výhodou ovčiho m]é ka

''. p6rovnání s kÍavským a

kozím mlékem je vyšŠíobsah
sLršiny a m1óčných složek''coŽ

ovlivňuie palameÍy ovc1l,]o

mléka při výrobě sýrů. Máto-ii
da1šíotáZky' navŠtlvteexpozlc1
Svazll chovatelů ovcí a koz

vhaloAl.

w\Ýw.schok'cz

republice se
zaméření]n
na genové

zdro j e
Součástl

Iýstary budou takó poradny

pro chovatele a také odbomé

E

přednášký např. ing. Flantišek
Šonkase bude zabi'vat problc
matikou chovu dlúbeŽe v

malých odchovech' Více
in1bnrrací o aktuá]ním progla.
mu naleznete ]la stránkách

wý'w.vll.cz'

výstavní noviny

.ťpxoT[BKA

Pozvánka na r.ýstavu Exotika
2012
l.rásné Ústaviště v Lysé nad
Labem přivítá opět po roce na
konci října exotickou přírodu. l

tak se dá do jedné věty shmout
akce' která si po několika málo
ročnícíchvydo"byla úŽasné
t.enomé nejen v Ceské lepublice, ale i v zalrraničí'A není se
čemu divit Exotika je .jediná
výstava svého druhu, žádná
podobná neexistuje' Pouze Da
této výstavč ur'idite térněř

dokonaIoLl

příIody.

iluzi

exotické

opět po roce da,jí jednot1ivé
organizace a spolky chovale]ů

nicméně zachován pod patlonací jednotliých spolků a sdruže
Íí,které galantují odbomou
úroveň j ednotli\"ých chovatc]ských odvětví' Místo burzy
bude instalováÍo úplně nové a
modemí !ýstavní z'aŤízenípro
vzácnó aplaché exotické ptáky,
kteří díky tomu Získají i po
dobu výstavy kom fortni

zal,]radu s nnoha dÍuhy ptáku'
plazů a savců, které nenajdeme
na žádné jiné výstavě v

Evlopě,
rrnohdy
renomovaalc
ani v
ných zoologických zahradách.
Naši chovatelé patií ke světové

podmínky plně sro\'latelné se
zaii,zenj,mj jejich chovatelů.
Prodejci knniv a bodovaná část
výstar'y pak doplni zbytek ha1y
42.
Elala A1 budc opět vc znamcní
ticha podvodního světa, r'ýseky
sladkovodní a moiské dir'očiny
jsou vždy úchvatnó. Ncchmc sc
překvapit, kterou perličkou z
řad vzácných a populámích ryb

nás organizátoři přckvapí'

ptáků, savců, tcrarijních

živočichů,akvalijních rybiček
a řady dalšíchživočiclůsvé

schopnosti do s]užeb

výsta\'iště v Lysé nad Labem,
aby ruku v ruce se svýmikolegy
- pčstitc]i tropických i ostatrlich
rostlin vytvořili jedinečnédílo,
které oshí dalšídesetitisíce
návštčvni]<u'

Letošní,pátý Iočník,opět

piedstaví svj'rn návštěvníkůn
řadu novinek. První novinkou,
která na první pohled výstavll
ochudí, je zntšeníburzy. Sice
byla poměrně popu1árni,
nicméně někteří plodejci ještě
stá]e nedokážínaplnit piísné
vctcri ární podminky takto
velké akce' čímžr.ovněž
ohrožovali zdraví ostatních

vystavovaných exer'r'rpJářů
mnohdy nedozírných cen'
Prodej zvířat a ponůcek bude

Pokud bude návštěvník tak
unesen. že zatoužípoiídit si
akváriunl domů' zccla určjtč
bude mit připra\'en bohatý
výběr akYali.jních setťL pro
začátečnikyi pokročiJé. Pokud
naopak už bude ticha dosti, pár
koi<u ho přenese do divokých
asijskýcb hor, přičcmžkromč
křiku nádherně zbarr'ených
bažantůa pávú bude

n1ít

]lloŽxost pozorovat naalanŽol'ané průzračnévoclní nádúe v

podhťtří p1néčalokásně

zban'cných vodnícb ptáků.
Už několik let se hlavní taháky
výsta\'y soustředí do největší
hal)'Ústavištč do haly B. Ani
tento ročníknebude výjimkou'
opět nové lozestavění výsta\ních ubikací, opčt nové květinové aranžtná to vše už je
k]asikou této výstavy. Nicméně
přís]ib řady přcdnich čcských
chovatelů dává tušit' že letošní
ročníkbude dloúo nezaponrenutclný. Pokud všc lyjde dle
plánů olganizátorů, změní se
hala v exkluzivni zoologickou

extratiídě' což hodlají dokáza|
šiÍokévcřcinosti právč ]ctos v
Lysé nad Labem'
KaŽdý ločníkvýstavy Exotika
by1 něčim r'ýjirnečným. Vždy
zde bylvlajkový druh. ktery byl
vystavenpoplvé ježury,
]cvhart, papoušck rnada či

tricha. Co to bude letosl

Letošní pliolitou by nrěla být
Exotika sama vždý' kdo jiný
si zasloužínaši úctu a obdiv
než exotická příIoda jako celek
jcn projcjikásu sc snažíccJé
genelace chovatelů zachránit
tento div našíplanety. Díky jim
i všem návštěvníkůmvýsta\y,
kteří je svoLl návštěvoLl podpo-

ií'

Jménem organizátoitl výstavy

EXOTIKA Ladislav

předsedaKPEP'

Žoha'

Více r,ta www.vll.cz

Vjastavnj nov]]ry

K_9lt3r 2_,@tJ2

&TJu,IJ.!JI]NJ9gt|JoJ\á'l
Letos

již poscdmnácté

sc,

neděle

11.

od pátku 9. do

\' Lysé nad Labcnr
uskutečníautosalon Kola.

listopadu,

na něn'rž se v reprezentačních
expozicích představí přední
české1 zahraničníznačky
automobilů' které se běžně
pIodáÝají na našem 1lhu.
DÍuhou částíautosalonu je

výstava Rychlá kola' která

představuje průiez replezentace automobilového a n]otocyklového spoltu ze závodních
tlatí a okl1lhů plávě uplynulé
sezóny' S doptovodoým pro-

gramem, kde návštěvníci

mohou vidět předvádění strojů
a umění jezdců. a]e také autogr.amiády a besedy s jezdci.
$,ww.vll.cz

v rámci alrtosalonu

ných značek p]ní úkoly lycházcjíci zc zásad' bezpcčnosti
silíičníhoprovozu'V pátek
proběhe již jedenácd ročník
soutčžcučňůoboru automechanik s účastíminimálně deYíti
odbomýchškol'
Z uvedených faktu lypln''á. že
Autosa1on Kola - Rycl á kola
v Lysé nad Laben patří mezi

se představí
Io\'!ěž atraktjvní Tunnig shorv.

Speciální show netladičně

rLpravených vozťl.
V dalšínzajimavén'r doprovod-

ném programu je připral'ena
například dětská lallye o prrtovní pohár, ktcré sc zúčastňují děti z dětských domovů
a speciálních škol' kteÉ spolu
s profcsionálnírn řidičem v au-

nejprestižnějšíautosalony u
íás'

tomobilu na výstavě zúčastně-

l'r

J.6t-l
F'ň'

Úr]

o
z

z5f
FLT

ď.

Těšímese na vás 9. 11' 11'
od 9 l7 hod.

'\lýstavniltovj]]y'

eHo{JáTĚ&

€aÁďráTÍtUý6TB{,aoeoBťÉ|oa!,ftEcfln

Zerrrědě1ské

a

chovatelské

výstavy patří na výstavišti

v Lysé nad Labem k nejnavště-

vovanějším. Ani celostátní
výstava drobného zvíiectva
Chovatel, jež se uskuteční
od 16. do 18. listopadu, si na
nezáJem vystavovatelů ani

návštěvniků nemůže stěžovat'

pro ně pňchystány expozice
ve třech výstavních halách
s neceiými 700 kusy hus,
kachen' perliček, iaút, velké,

zdrobnělé a zal(rslé drubeže, vč'

bojových plemen a více jak
2 000 holubů a 2 000 králíku'
Bude se

konat
sp ec

i

ální

výstava

holubů
motav-

ských

iY.r:-+,

Na své si přijdou laici iodborníci včetně dětí, protože nikde
jinde se do takblízkéhokontaktu se zvířaty nedostanou' Jsou

pšhosů.velké pozomosti s€
budou určitě těšit bojová
plemena drůbeže's1epice
brahmánky, nádhemé fuluské
husy dosahující hmotnosti až
12 kg, holubi římani s lozpětín
křídel až l10 centimetrů,
obrovštíkrálíci belgičtíobři' či
naopak ninikrálíčci vhodní pro
chov v bytě' V ukázkových

expozicích se budou pleze[to

vat chovatelé činčil,nutrií

amolčat.
Výstava je samozřejmě spojena
s plodejem chovných zvířat
a poradenstvím pro začínající
chovatele. Návště\,tíci budou
nrít rovněž možnost niíkupu
krmiv, vitamínů, veterináIích

přípravkůa chovatelských

pomůcek'
Veškeréinformace můžetenajít
na našíchwebových strrínkách

#
.

ar
,'
'
*r&b
,lx*ú"b*

Těšíme se oa vaši návště\,'uI

. .'ls PoLABtkÉ

'".t.jf vA}roČtrrTRrry
Přijd1e

si

nakoupit vánoční

dárlry a nasát vánočníatn'rosfé-

ru na Ústaviště

v

Lysé nad
Labem. Tladičně, .již poosm-

nácté, se vprosincina výstavišti

v Lysé nad Labem

uskuteční
Polabské vánočnítrhy' I letos

představí širokéspektrum
zboží,ve valné většině od
prvovýrobců a tedy za velmi

přiznivé ceny. Kolem dvou set
prodejců na každémze tří
tetmínůnabídne vánočnídárky
od potÉvin a lahůdek' přes
knihy, polcelán, kosnetiku,
textil, oděvy, hlačky, zlaté
šperky či 1uxusní koženézboží.
Polabské vánoční trhy se od
jiných odlišujípestr.fon dopro-

vodným programem' Ten

začne 1. plosince čertovskýn
a mikulášskou nadílkou.
Na dalši dny jsou připraveny
Dny zdravi s VZl hudební,
tanečni a sportovní \,Tstoupení
dětských souboru, celodenní
soutěž v aerobicu Děti fitness
aneb spofiem ploti drogám,
rejem

módní přehlídky, pořad
''vánoce s Receptářem..,
besedy'

tIh uměleckých
řemesel, ochutnávky, hrací
plochy plo děti s keati\,tí
stavebnicí Brumbino a s

dřevěnými hračkani. Program
vyvrcholí v sobotu 15. prosince v podvečer monumentálnjmohňostlojem.

Mikulášské trhy 30. 11. 2. |2.
stříbťnétr|ly 7. _ 9, l2.
;{ti}ti' lrh.ť i,{. . | 6' l2.

tN

Karta
@w"pp,t*ttw

25, 50 nebo LOO%
In-karta 5n;žuje ná|(|ady na cestovánÍ
a přináší da|šízajímaVé\.ýhody'

pŘtpRnvllt lsrur pno vÁs
sPEc|ÁLNí PoBYT PRo sEN|oRY.
Pobyt je obohacen o da|šípro .€dury,

koupe|e, masáže a další.

7 dní / 6 nocí (od ponděli do neděle)
V HoleIu zimní |á:ně* * * na lázeň,ke ko]onádě, stravovánije Íormou poiopenze.
c€|kenr j'e v rámcj pobytu a V ceně obsáŽeno 9 |ázeňskýCh procedur a BoNUs ZDARMA Pno VÁs
Nový seniorský pobyt je na

UbytovánÍ:

7 dnÍ/ 6

noCí(ponděJíažnedě|e), Hotel Zimní LáŽně*** (Lázně Poděb|adý a.s')

Přogram pobytu: 9 procedu|: 5x UhIičitá koupel, 3x VstUpenka do so|né jeskyně, 1x k|asitká částečná
má5áž, + BoNU5 ZDARMA PRo VÁ5: poukázka do KaVárny VioJa na nealko nápoj se záku5kem
cena: vimosezóna: 5.580,. Kč
x|avnísezona: 5'9oo'- Kč
oo VékU 70 €t k|ient h.adíV re.epcj připřijezdu |ázeňlkou tat! *
ls,. xt *.o9l"*

,ftŤ,

t,iZ\il

P{)DílBtL!D\

Piiplaiek zajédnolúžkovýpÓkoj2oo,.

Kč Ófuba / den

'1's

'Ú.

...
I ý,"
i.ř

DOI\,4OVATEPLO 2012

18' Výstava býového vybávení,

nábylku a Vytápění

DEKORACE 2012

2' výstava dekoracía by,tových dop|ňků

7.9.

-9

9.2412

PoLABsKÝ KN|ŽNl VELEŤRH

201 2

9' Výstava pío všechny mi]ovníky késných knih
a llteratury

7 9. 9.9.2412

-ťs
ffi

ČTYŘ| DNY sE ZÁcHRANÁŘ| 2012

11' ročnjkakce přédstáVljící inlegrovaný

@

#

&
Nág,ď

q_e*.

DoVoLENÁ2013

15.2.

chov a VeteÍináÍníchpomůcek

2012

:::;.*áónÉiiD

#"
ť.a.&

tr
ruB)

KOLA 2012

17' \^istava automob Ů molocyk Ů

jeich přis ušenstvi
9. 11. - 11.11.2412
a

CYKLISTIKA 2012

2' výstava iiŽdnjch ko| a jeich přís|!šenslví

9.11. - 11.11.2412

RYoHú KoLA

2o12

13' Výstava záVodních automobi|Ů a motocyk|ů

I11.,11.11.20t2

CHOVATEL 2012

Ce osiátn l Výstava drobného zvířectva

16.11. 14.11.2012

17.2.2013

LIGNA BOHEI\,4I4 2013

5' cé|ostátn í výslava exotického ptactva' akvarijních
Íybek' terarjních zvířat a exotických rost n

25.10. 28.10 2012

17 2.2013

Výstavá cestovnjch kance áři cesiovních agenluÍ

NÁŠcHoV 2012

EXOTtKA 2012

2.

a podnikate|ú ce|é Ceské repub|iky

14.2412

7 10

17.2.2013

'15.2. 17 2.2013

17 Výstava hospodářských zvÍřat, techno|ogií pío
-

15.2.

12'spoečná výstava měst' obcÍ, mikloregionŮ

37' národní Výstava ze|eně, mechanizace'
pěsilelství' květ n' eko|ogie a zpÍacováníVýpěstkŮ

4.10.

19 národnl Výstava stavebn'ch materiá]ů

REGIoNY ČESKÉREPUBL|KY 2013

ZEMÉDÉLE]2a12

-7

13.1.2413

STAVITEL 2013

15

21 9.,23.9.2412

1A

11.1.

Výstavá komUnáiní techniky, nakádánís odpady
recyk|ace' úk du' čištěníaměslského rnobi|iáře

18'výslavá konía Všeho co k nirn patří

4

NÁŠCHoVATEL 2o13

8. středočeská Výstava drobného zVířectvá
rozšířená o speciá|ky k|ubŮ

KOMUNALNI TECHNIKA 2013

7.9.9.9.2012
KŮŇ 2012

"ď

Pří|eŽitosi k predvánoČnim nákupŮm

pod jednou střechou

18 ročníkob|íbených prodejnÍch
adVentních VýstaV
prosinec 2012

7.9. -9.9.2412

"3W

POLABSKÉ VÁNoČNÍTRHY 2012

10' mez národní konháktační a prode]nívýstava

strojŮ, násl.o]Ů. zařízenía maleriá|ů p.o
dievozpÍacujíci pIŮmysI

24.2.- 2.3 2013

&*

5r

'ZS\
FÍíD

\v

&
TT

REMESLA 2013

19 Výstava náradl pro zpíacován í dřeva kovú
'
sk|a a oslalnich materiálú

24.2.

-2.3.2413

sVĚT BAREV 2013
|''leziná rodn í Výslava

barev

pro povrchové úpra\ry

24.2.

|akŮ a tec|rno|ogiÍ

-2.3.2413

ZEMĚDĚLEc 2013

38' národnívýslava zeeně' mechan zace,
pěstite|slví' květin, eko|ogie a zp racová

2A

3

24.3.2013

JARo s KoŇM|

20,13

14' výstává konía všeho co k n m paiří

2A

3

24.3 2013

Výstaviště Lysá nad Labem' ]\lasarykova 1727 2a9 22 Lysá nad Labem
'
Td.: +420 325 552051, Fax: +424 325 552 050, E-mai : vll@vll.cz, www.vl .cz
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