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Výstaviště Lysá nad Labem • 19. - 23. května 2010
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NATURA VIVA JIŽ POPATNÁCTÉ
Výstava Natura Viva se letos na výstavišti v Lysé nad Labem uskutečňuje již popatnácté. Jde
o jedinou každoroční odbornou výstavu tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka
všechny významné ﬁrmy podnikající v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství.
Všechny spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český
rybářský svaz, Český svaz včelařů a Český
zahrádkářský svaz - připravily pro letošní
výstavu reprezentativní expozice, v nichž
návštěvníky seznámí jak se svojí činností,
tak i s řadou novinek, které jsou na úseku
jejich působnosti aktuální. V odborném
i zábavném doprovodném programu, jenž
je připraven na všechny výstavní dny, se
objeví aktuální informace, zájmové činnosti
i zajímavé osobnosti ze všech těchto oborů.
Nebudou chybět ani myslivecké trofeje
- tentokrát raritní, ulovené v České republice, bazén s trofejními rybami, včelařské
produkty a květinová expozice.
V komerční části výstavy si budou moci
návštěvníci na stáncích renomovaných
výrobců a obchodníků koupit vše, co pro
pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby
mohou potřebovat.
Výstava Natura Viva se uskuteční od
středy 19. do neděle 23. května, otevřeno je
vždy od 9 do 17 hodin.

Připravili jsme pro vás řadu
exkluzivních novinek

Doprovodné pořady, jejich zábavné i odborné prvky na vnitřním i vnějším pódiu, se
staly v posledních letech samozřejmou součástí výstavy Natura Viva. A jako myslivost,
která tvoří jejich páteř, má své tradice, i tyto
pořady mají už své stálé speciﬁcké vstupy, na
které se návštěvníci výstavy již předem těší
a jejichž vypuštění by nám asi neodpustili.
Nicméně i tak se pořadatelé snaží každý
rok přinést něco nového, nějakými novinkami program obohatit a zpestřit. A tak se
nejdříve pojďme podívat právě na letošní
novinky.
Už byla publikována úvaha, že počtem
a úrovní předních českých a moravských

dechovek, které rok co rok na výstavišti
v Lysé nad Labem při této příležitosti vyhrávají, i počtem návštěvníků, kteří si je
během dnů výstavy poslechnou, se Natura
Viva neformálně řadí vedle největších přehlídek a festivalů dechové hudby. Ta bude
samozřejmě znít v doprovodných pořadech
i tentokrát - zajímavé je, že vystoupí tři
kapely, které se tu objeví poprvé. Hned
první den, ve středu, to bude Táboranka
(kapelník Jiří Jína), která nepřijede od města
Tábora, ale od kopce Tábora v Podkrkonoší. V sobotu přivítáme, stejně jako loni,
hudební hosty z jižní Moravy - tentokrát
to bude šakvická Túfaranka (kapelník Jan

Bílek). Malou přehlídku dechovek uzavře
v neděli Vinšovanka (kapelník Josef Vinš)
z Litoměřicka.
Zvláště pro myslivce bude atraktivní
programový bod, který připravil jeden
z partnerů doprovodných pořadů - Dřevostavby Wimmer. Každý den budou dva jeho
pracovníci na čas stavět u pódia skládací
posed, který ﬁrma vyrábí a dodává. Všichni
návštěvníci pak budou moci po celou dobu
výstavy podepisovat „Petici za záchranu
kamzíků v Jeseníkách“, kterou představí
dva z jejích iniciátorů - Zdeněk Pavlíček
a Jiří Pecháček.
Dokončení na str. 2
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Připravili jsme pro vás řadu exkluzivních novinek
Dokončení ze str. 1
Pokud to nevíte, existuje Klub mysliveckých kmetů. Více se o něm během pátečního
programu, poprvé na výstavě, dozvíme mimo jiné od jednoho z jeho členů, profesora
Oskara Andrýska z Měšic. Na druhé straně
bude, také v pátek, více prostoru věnováno
i těm nejmladším, letos totiž slavíme 40 let
soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej.
Pátek bude vůbec programově nabitý,
protože také poprvé na výstavě Natura Viva
budeme mít MDŽ - „Myslivecký den žen“!
Kdo se kolem sebe pozorně dívá, určitě si
všiml, že přibývá žen, které se věnují myslivosti - a úspěšně! Když si odmyslíme vlastní
činnost v honitbách, najdeme je například
v populárních souborech loveckých trubačů,
mezi vítězi vrcholných kynologických soutěží, v předních výzkumných týmech nebo na
setkáních sokolníků. Některé z nich se nám
v rámci programu představí, mezi nimi i aktérky již odvysílaných dílů dokumentárního
televizního cyklu „Tisíc let české myslivosti“, jehož tvůrci rovněž zavítají na výstavu
v pátek. A pozor - každá žena, která
přijde v pátek na výstavu v mysliveckém
oblečení a prokáže se platným průkazem
jako členka Českomoravské myslivecké
jednoty, bude mít vstup zdarma!
Noví jsou také někteří partneři našich
pořadů - Dřevovýroba Wimmer, Novatrix
a Nadace Život umělce. Záštitu nad čtvrtečním doprovodným programem převzal
pražský radní ing. Vladislav Mareček,
páteční program zase podpořil hejtman
Středočeského kraje MUDr. David Rath.
Tolik k hlavním letošním novinkám.
Z těch loňských osvědčených si zopakujeme
postupné představování jednotlivých pracovních skupin psů loveckých plemen a také
sobotní spolupráci s Receptářem, který opět
přivede do Lysé nad Labem řadu zajímavých
hostů a bude tam mít i v rámci programu na
vnitřním pódiu v hale A svou poradnu.
Samozřejmě ale nebudou chybět ani stálé
programové prvky - vystoupení trubačských
souborů, představení jednotlivých klubů
Českomoravské myslivecké jednoty, sokolníci
s létajícími dravci, soutěže s vábiči, vstupy
umělců a dalších osobností se vztahem k myslivosti a přírodě, „pasování“ nových publikací
a hudebních nosičů a podobně. Svoje bloky
připravily i Český rybářský svaz, Český svaz
včelařů a Český svaz zahrádkářů.
Dodejme ještě, že nové dechové kapely
doplní dvě návštěvníkům naší výstavy už
dobře známé - Krajanka Václava Hlaváčka
a Rakovničanka.
K dále uvedenému podrobnému časovému programu jednotlivých dnů na Výstavě
Natura Viva 2010 je třeba dodat tradiční
poznámku: změna programu vyhrazena. Někteří z hostů výstavy - především umělci, neměli ještě v době uzávěrky Výstavních novin
přesný rozpis svých pracovních povinností,
a tak se může stát, že se v Lysé nad Labem
objeví v jiný den. V zásadě ale program platí
- a když si ho projdete, zjistíte, že, tak jako
každý rok, se máte zase na co těšit.

Dechová hudba Túfaranka

Petice za záchranu kamzíků

V únoru 2013 uplyne sto let od vysazení
prvních kamzíků v Jeseníkách. Jejich historie a úspěšné začlenění do jesenické přírody
bez jakýchkoli významnějších negativních
projevů dostatečně prokazuje oboustrannou
prospěšnost vzájemné koexistence kamzíka
horského s ﬂórou a faunou jesenických hor.
Nepochopitelná jsou některá stanoviska
orgánů státní správy na úseku ochrany
přírody, které s odborně nepodloženými
účelovými argumenty požadují v Jeseníkách vyhubení kamzíka horského. Naprosto
absurdní je stanovisko Správy CHKO Jeseníky, které s chovem kamzíka nesouhlasí
s odůvodněním, že: „…dlouhodobým cílem
ochrany přírody vždy bylo a je vyloučení
kamzíka horského z chráněné oblasti.“ A to
paradoxně přes to, že od svého založení
v roce 1969 dlouhé období kamzíka chránila
a dokonce ho měla ve svém znaku. Stejně
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nepochopitelné je i restriktivní stanovisko
Ministerstva životního prostředí ČR z dubna 2000, které tyto názory podporuje.
Na výstavě Natura Viva vyvrcholí petice
za záchranu kamzíků, doposud bylo sebráno
15 tisíc podpisů.

Výstavní noviny
DAVID RATH:

Výstaviště v Lysé nad Labem
konkuruje Praze či Brnu

Znáte to jistě sami. Blíží se víkend a s ním i otázka, jak jej strávíme. O lákavý víkendový
program, a nejen víkendový, se může postarat kino, divadlo, galerie, ale v neposlední řadě
také zajímavá výstava. Právě o ty není ve Středočeském kraji žádná nouze a prakticky
každý si může přijít na své. Pravidelným návštěvníkem výstavišť ve středních Čechách je
rovněž hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a jak sám říká, rozhodně to není jen
z povinnosti. „Chtěl bych, aby se počet výstav ve Středočeském kraji zvýšil, aby si na své
přišel opravdu každý,“ říká hejtman Středočeského kraje a dodává, že by rád, aby se některé
ze středočeských výstavišť stalo konkurencí veletrhů v Praze či Brně. „Umím si představit,
že by to mohlo být například výstaviště v Lysé nad Labem,“ říká MUDr. David Rath.
Pane hejtmane, z titulu své funkce se musíte určitě výstav účastnit docela pravidelně.
Chodíte na některé z nich také soukromě?
„Musím říci, že se výstav určitě neúčastním jen z povinnosti. Naopak se vždy
rád podívám, jaké jsou nové trendy v té či
oné oblasti. Na výstavách si také mnohdy
uvědomím, kolik společností má zájem o to
vystavovat své výrobky, a to od mléčných
výrobků přes med až po zemědělskou techniku. Zhruba před
půl rokem jsem právě na výstavišti v Lysé viděl expozici kachlových krbových kamen a jedny
se mi tak zalíbily, že jsem si je
hned objednal a letošní krutou
zimu i hojně využíval.“
Návštěvnost výstavišť ve
Středočeském kraji je vysoká.
Proč si myslíte, že lidé na výstavy chodí?
„Určitě bychom měli rozdělit návštěvníky na ty, kteří
se například zabývají oborem,
kterého se výstava týká. Jejich
důvody jsou jasné, potřebují to
ke své práci. Ale velká většina
návštěvníků jsou normální lidé,
kteří s vystavovaným zbožím
nejsou profesně nijak spjati.
Jsou to rodiny s dětmi, ale
stejně tak mladé páry nebo zvídaví důchodci. Každá výstava
má své kouzlo. Ženy mají rády
květiny, pánové se zase rádi
podívají například na traktory.
Pro děti jsou pak výstavy zajímavým zpestřením, třeba ty se zvířaty či koňské.“
Které výstaviště se Vám ve Středočeském kraji líbí nejvíce?
„Nechtěl bych se dotknout žádného
z organizátorů, proto řeknu diplomaticky,
že každé má své kouzlo. Pokud bych ale
měl být trochu konkrétní, velmi často - tak
šestkrát do roka - jezdím na výstavy do
Lysé nad Labem. Tamní výstaviště bylo
vybudováno prakticky z ničeho a vyrostlo
doslova na zelené louce. Dnes už však
má mezi vystavovateli své jméno a každá
tamní výstava, kterých je opravdu hodně,
doslova praská ve švech. Mají tam spoustu
zajímavých akcí.“
Jak se Středočeský kraj podílí na výstavách v kraji?

„Zůstanu u výstaviště v Lysé nad Labem.
Středočeský kraj tam ve spolupráci s dalšími organizacemi každoročně pořádá Středočeské dožínky. Je to akce velmi úspěšná
a počet návštěvníků se počítá v desetitisících. V Lysé nad Labem rovněž každoročně
pořádáme i soutěž Potravinářský výrobek
Středočeského kraje, kde se oceňují nejlepší
jídla a pití ze všech koutů kraje.“

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

HALA C
CSÁK TAMÁS
Aranykút 123, 1172 Budapest,
Maďarsko
Tel.: 0036 12 577 034
E-mail: csaktamas@freemail.hu
Myslivost
LUKO, s. r. o.
Českoskalická 364
549 41 Červený Kostelec
Tel.: 491 462 805, fax: 491 462 537
www.luko.cz
Košile, kolekce jaro/léto 2010
MARGITA - KUBJATKOVÁ
MARGITA
Čadečka 1536, 022 01 Čadca, Slovensko
Tel.: 00421 414 323 482
E-mail: margita@margita.sk
www.margita.sk
Oděvy pro myslivce
MÁZI HUNT, s r. o.
Dunajský Klátov 198
930 21 Dun. Klátov, Slovensko
Tel.: 00421 905 759 818
E-mail: maziimre@t-online.hu
Kožené výrobky, myslivost
MODEN - ŠUTÁRIKOVÁ MÁRIA
Thurzova 968/13, 014 01 Bytča
Slovensko
Tel.: 00421 041 553 50 55
Myslivecké oděvy
PPH „CEZARY GARBACZ“
Warsawska 33, 97 200 Tomaszow Maz,
Polsko
Tel.: 0048 447247656
E-mail: garbacz@garbacz.pl
www.garbacz.pl
Myslivost
RENAPUR - KAREL ZÍDKA
Žitná 32, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 510 844
E-mail: k.zidka@seznam.cz
Údržba mysl. potřeb
WAGNER K&K BT
Határör utca 7, 9423 Ágfalva,
Maďarsko
Tel.: 0036 99 330 398
E-mail: wagnerk@mailmax.hu
Myslivost

Myslíte si, že by mohlo například toto
výstaviště konkurovat výstavním areálům
v Praze či Brně?
„Jak znám situaci, tak už jim zdatně
konkuruje dnes. Toto výstaviště je po celé
střední Evropě vyhlášené v oboru zemědělství či potravinářství. Myslím si, že pokud
bude rozvoj tohoto areálu pokračovat stejně
rychle, jako doteď, má toto výstaviště v budoucnu šanci Praze či Brnu bez větších problémů konkurovat. Ale samozřejmě je třeba
vzít v potaz to, že se výstaviště nenachází
ve městě, ale prakticky v otevřené přírodě.
V tom je, myslím, jeho obrovská deviza. Vedení Středočeského kraje má určitě zájem na
tom, aby se všechna výstaviště v kraji, tedy
nejen to v Lysé nad Labem, rozvíjela a rád se
na tomto rozvoji bude aktivně podílet.“

3

VENKOVNÍ PLOCHA
AULICHOVÁ BLANKA
Náměstí 567, 549 32 Velké Poříčí
Tel.: 777 267 762
Oděvy pro myslivce
AVITEX, s. r. o.
Horní 32, 639 00 Brno
Tel.: 544 234 440
E-mail: avitex.agency@avitex.cz
www.avitex.cz
Nábytek a doplňky pro rybáře
B&B ODĚVY - PRO
Mánesova 630, 411 08 Štětí
Tel.: 608 211 225
www.odevy-pro.cz
Oděvy pro myslivost, rybaření

Natura Viva 2010

Doprovodný program na venkovním pódiu
Středa 19. května

Partner Umělecké sdružení Artes
10 hodin: Slavnostní zahájení výstavy Natura Viva, uvádí Klára Jandová a Jožka
Zeman
11,05 hodin: Dechová hudba Táboranka
11,15 hodin: Oﬁciální zahájení dne - zástupce ČMMJ, Soubor trubačů lesnických škol Písek
11,20 hodin: Soubor trubačů lesnických
škol Písek
11,30 hodin: Soutěže - myslivecká mluva +
stavba posedu (Dřevovýroba Wimmer)
11,40 hodin: Dechová hudba Táboranka
11,50 hodin: Myslivecká kynologie - barváři (uvádí Vladimíra Tichá)
12,15 hodin: Dechová hudba Táboranka
12,30 hodin: Host pořadu - Petr Štěpánek
12,45 hodin: Dobrou chuť!
12,55 hodin: Táboranka
13,10 hodin: Vábení - ukázka a soutěž pro
návštěvníky (uvádí Jiří Kasina)
13,30 hodin: Dechová hudba Táboranka
13,45 hodin: Klub fotografů přírody - Rostislav Stach
13,55 hodin: Trubači Střední lesnické školy
Šluknov
14,10 hodin: Petice za záchranu kamzíků
(Jiří Pecháček, Zdeněk Pavlíček)
14,15 hodin: Sokolníci
14,35 hodin: Dechová hudba Táboranka
14,50 hodin: Okénko partnera: Artes (Richard Adam, Dana Chytilová)
15,15 hodin: Dechová hudba Táboranka
15,30 hodin: Zakončení dne - trubači Střední lesnické školy Šluknov

Čtvrtek 20. května

Den Prahy - partner Magistrát hlavního
města Prahy, Novatrix, Český zahrádkářský svaz; Myslivecký den dětí
10 hodin: Uvedení programu dne - Klára
Jandová a Jožka Zeman
10,05 hodin: Dechová hudba Krajanka
Václava Hlaváčka
10,15 hodin: Oﬁciální zahájení dne - zástupce Magistrátu hlavního města Prahy,
zástupci ČMMJ a ČSZ, Trubači České
lesnické akademie Trutnov
10,20 hodin: Trubači České lesnické akademie Trutnov
10,30 hodin: Soutěž - stavba posedu (Dřevovýroba Wimmer)
10,35 hodin: Dechová hudba Krajanka
10,50 hodin: Myslivecká kynologie - honiči
(uvádí Vladimíra Tichá)
11,15 hodin: Host pořadu - Václav Faltus
11,30 Sokolníci
11,50 Přijímání adepta mezi myslivce OMS Praha 8
12,00 Trubači Střední lesnické školy Hranice
12,15 Soutěž - obnovitelné zdroje energie
(Novatrix)
12,25 Hosté pořadu - prof. Zdeněk Dienstbier, doc. František Novotný
12,35 Dechová hudba Krajanka
12,45 Dobrou chuť!

12,55 Host pořadu - Richard Tesařík
13,10 Vábení - ukázka a soutěž pro návštěvníky (uvádí Jiří Kasina)
13,30 Dechová hudba Krajanka
13,40 Práce s dětmi (Lesy ČR)
13,50 Klub trubačů - Petr Vacek
14,00 Dechová hudba Krajanka
14,10 Blok Českého zahrádkářského svazu
15,20 Dechová hudba Krajanka
15,30 Zakončení dne - Trubači Střední
lesnické školy Hranice

Pátek 21. května

Den Středočeského kraje - partner
Hejtmanství Středočeského kraje,
Dřevostavby Wimmer, Český svaz
včelařů; Myslivecký den žen
10 hodin: Uvedení programu - Klára Jandová a Jožka Zeman
10,05 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
10,15 hodin: Oﬁciální zahájení - zástupci
Středočeského kraje, ČMMJ a ČSV, trubači Střední lesnické školy Žlutice
10,20 hodin: Trubači Střední lesnické školy
Žlutice
10,30 hodin: Soutěž - stavba posedu (Dřevovýroba Wimmer)
10,35 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
10,45 hodin: Petice za záchranu kamzíků
(Jiří Pecháček, Zdeněk Pavlíček)
10,50 hodin: Blok Českého svazu včelařů
11,10 hodin: Host pořadu - Karel Bláha
11,25 hodin: Myslivecká kynologie - ohaři
(uvádí Vladimíra Tichá)
11,50 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
12 hodin: Hosté pořadu - prof. Oskar Andrýsek, dr. Jiří Teryngel
12,10 hodin: Klub mysliveckých kmetů
12,15 hodin: Dobrou chuť!
12,25 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
12,35 hodin: Vábení - ukázka a soutěž pro
návštěvníky (uvádí Jiří Kasina)
12,55 hodin: Host pořadu - Jiří Štědroň
13,10 hodin: Benešovské horny (pasování
DVD „Myslivecký rok“)
13,30 hodin: Ženy v myslivosti
13,40 hodin: Zelená móda pro ženy Banner
13,55 hodin: Tisíc let české myslivosti (Jan
Mudra, Milan Vacek, Miloslav Vydra)
14,05 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
14,15 hodin: Čtyřicet let Zlaté srnčí trofeje
- Jaroslav a Jarmila Vaníčkovi
14,35 hodin: Klub sokolníků - Petr Zvolánek
14,45 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
14,55 hodin: Sokolníci s létáním
15,20 hodin: Dechová hudba Rakovničanka
15,30 hodin: Zakončení dne - Benešovské
horny
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Sobota 22. května

Myslivecký den - Českomoravská myslivecká jednota; partner Receptář
10 hodin: Uvedení programu - Klára Jandová a Jožka Zeman
10,05 hodin: Dechová hudba Túfaranka
10,15 hodin: Oﬁciální zahájení - zástupci
ČMMJ a Receptáře, trubači Fakulty
lesnické a dřevařské České zemědělské
univerzity
10,25 hodin: Dechová hudba Túfaranka
10,40 hodin: Soutěž - stavba posedu (Dřevostavby Wimmer)
10,45 hodin: Host Receptáře Vlastimil
Šindelář s poradnou
10,55 hodin: Dechová hudba Túfaranka
11,05 hodin: Host pořadu - Vladimír
Brabec
11,15 hodin: Vábení - ukázka a soutěž pro
návštěvníky (uvádí Jiří Kasina)
11,35 hodin: Petice za záchranu kamzíků
(Jiří Pecháček, Zdeněk Pavlíček)
11,40 hodin: Dechová hudba Túfaranka
11,55 hodin: Host Receptáře Hugo Pavel
s poradnou - soutěž
12,05 hodin: Host pořadu Pavlína Filipovská
12,20 hodin: Myslivecká kynologie - teriéři
(uvádí Vladimíra Tichá)
12,45 hodin: Host Receptáře - Zdeněk
Srstka

12,55 hodin: Dechová hudba Túfaranka
se soutěží
13,10 hodin: Dobrou chuť!
13,20 hodin: Klub autorů - Oldřich Koudelka
13,30 hodin: Pasování publikací „O srnčí
zvěři“ a „Všechny moje hlasy“ (Pavel
Scherer, prof. Josef Hromas)
13,40 hodin: Trubači Fakulty lesnické
a dřevařské České zemědělské univerzity
14 hodin: Host Receptáře - Ladislav Palkovič s poradnou
14,10 hodin: Dechová hudba Túfaranka
14,25 hodin: Pasování DVD „Naše zvěř“
(František Kolda)
14,35 hodin: Dechová hudba Túfaranka
14,50 hodin: Sokolníci s létáním
15,15 hodin: Dechová hudba Túfaranka
15,30 hodin: Zakončení dne - trubači
Fakulty lesnické a dřevařské České
zemědělské univerzity

Výstavní noviny
Neděle 23. května

Partner Nadace Život umělce, Český
rybářský svaz
10 hodin: Uvedení programu - Klára Jandová a Josef Zeman
10,05 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
10,15 hodin: Oﬁciální zahájení - zástupci
ČMMJ a ČRS, Trubačská škola Josefa
Selementa České Budějovice
10,20 hodin: Trubačská škola Josefa Selementa České Budějovice
10,30 hodin: Soutěž - stavba posedu (Dřevovýroba Wimmer)
10,35 hodin: Dechová hudba Vinšovanka

10,45 hodin: Blok Českého rybářského
svazu
11,05 hodin: Okénko partnera: Nadace
Život umělce (Richard Adam, Milan
Černohouz, Ota Jirák)
11,30 hodin: Milan Černohouz a Vinšovanka
11,45 hodin: Myslivecká kynologie - retvívři (uvádí Vladimíra Tichá)
12,10 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
12,20 hodin: Dobrou chuť!
12,30 hodin: Pražský trubačský sbor
12,50 hodin: Vábení - ukázka a soutěž pro
návštěvníky (uvádí Jiří Kasina)

13,10 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
13,20 hodin: Petice na záchranu kamzíků
(Jiří Pecháček, Zdeněk Pavlíček)
13,30 hodin: Soutěž - myslivecká mluva
13,40 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
13,55 hodin: Sokolníci
14,15 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
14,30 hodin: Videoklub s pasováním DVD
- František Kolda
14,40 hodin: Dechová hudba Vinšovanka
14,55 hodin: Zakončení doprovodného
programu výstavy - zástupce ČMMJ,
Pražský trubačský sbor

Doprovodný program na vnitřním pódiu
Středa 19. května

9.30 hodin: Koncert lovecké hudby
10 hodin: Myslivecké ﬁlmy - F. Kolda
11 hodin: Prezentace optiky Fomei
11.30 hodin: Výběr, broušení a zkoušky
ostří loveckých nožů, představení knihy
O nožích - J. Pajl
12 hodin: Petice za záchranu kamzíků
v Jeseníkách
12.30 hodin: Představení kulovnice Mauser
- ﬁrma Kozap
13 hodin: Vábení jelenů
13.30 hodin: Prezentace zbraní zbrojovky
PPK Holice
14 hodin: Hlasy naší zvěře - V. Svoboda,
a vábničky Nordik Predator
14.30 hodin: Používání fotopastí - T. Kuba
15 hodin: Představení kulovnice Pfeifer
SR2 - ﬁrma Expal
15. 30 hodin: Klub fotografů přírody
- Stach
16 hodin: Krmiva pro zvěř - Mikrop
Čebín
16.30 hodin: Fishing and Hunting TV

Čtvrtek 20. května

Den Prahy, Dětský myslivecký den
9.30 hodin: Koncert lovecké hudby, představení partnerů dne
10 hodin: Fishing and Hunting TV
10.30 hodin: Quyokrma - krmení mladých
bažantů
11 hodin: Vábení jelenů
11.30 hodin: Výběr, broušení a zkoušky
ostří loveckých nožů, představení knihy
O nožích - J. Pajl
12 hodin: Prezentace optiky Fomei
12.30 hodin: Představení kulovnice Pfeifer
SR2 - ﬁrma Expal
13 hodin: Noční pozorovací optika ATN
- ﬁrma Rudel
13.30 hodin: Prezentace zbraní zbrojovky
PPK Holice
14 hodin: Hlasy naší zvěře - V. Svoboda,
a vábničky Nordik Predator
14.30 hodin: Prezentace dalekohledů Minox - ﬁrma Rapier
15 hodin: Krmiva pro zvěř - Mikrop
Čebín
15.30 hodin: Používání fotopastí - T. Kuba
16 hodin: Petice za záchranu kamzíků
v Jeseníkách
16.30 hodin: Fishing and Hunting TV

Pátek 21. května

Den Středočeského kraje, Myslivecký
den žen
9.30 hodin: Koncert lovecké hudby, představení partnerů dne
10 hodin: Výběr, broušení a zkoušky ostří loveckých nožů, představení knihy
O nožích - J. Pajl
10.30 hodin: Vábení jelenů
11 hodin: Prezentace optiky Fomei
11.30 hodin: Preparace srnčích trofejí
- TeMi CZ
12 hodin: Puškoheldy a dalekohledy Zeiss
- ﬁrma Kozap
12.30 hodin: Beseda s politiky o myslivosti,
rybářství a včelařství
13.30 hodin: Prezentace zbraní zbrojovky
PPK Holice
14 hodin: Losování Velké čtenářské soutěže
časopisu Myslivost
15 hodin: Benešovské horny - představení
DVD Myslivecký rok
15.30 hodin: Představení ženských spolků
16 hodin: Petice za záchranu kamzíků
v Jeseníkách
16.30 hodin: Fishing and Hunting TV

Sobota 22. května

9.30 hodin: Koncert lovecké hudby, představení partnerů dne
10 hodin: Vábení jelenů
10.30 hodin: Prezentace optiky Fomei
11 hodin: Vyhlášení dětské soutěže - včelaři, rybáři, zahrádkáři a myslivci
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11.30 hodin: Munice RWS a Geco - ﬁrma
Kozap
12 hodin: Časopis Receptář - zahradník
Vlastimil Šindelář, spisovatel a básník Hugo Pavel, herec Zdeněk Srstka,
odborník na hnojiva Vlastimil Šimon
a veterinář Ladislav Palkovič
13.30 hodin: Přednáška o srnčí zvěři, představení knihy - P. Scherer
15 hodin: Prezentace zbraní zbrojovky
PPK Holice
15.30 hodin: Hlasy naší zvěře - V. Svoboda,
a vábničky Nordik Predator
16 hodin: Petice za záchranu kamzíků
v Jeseníkách
16.30 hodin: Fishing and Hunting TV

Neděle 23. května

9.30 hodin: Koncert lovecké hudby, představení partnerů dne
10 hodin: Hlasy naší zvěře - V. Svoboda,
a vábničky Nordik Predator
10.30 hodin: Křest publikace Halali Šumavy a Novohradských hor
11 hodin: Vyhlášení dětské malířské soutěže Mé toulky za zvěří
11.30 hodin: Výběr, broušení a zkoušky
ostří loveckých nožů, představení knihy
O nožích - J. Pajl
12 hodin: Krmiva pro zvěř - Mikrop Čebín
13.30 hodin: Prezentace zbraní zbrojovky
PPK Holice
16 hodin: Ukončení petice za záchranu
kamzíků v Jeseníkách

Natura Viva 2010
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
B&F, s. r. o.
Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč
Tel.: 325 654 738, fax: 325 654 516
E-mail: info@baf-pet.cz
www.baf-pet.cz
Obojky, vodítka, potřeby pro myslivce
ČURDA KOVÁŘSTVÍ
Rešice 34, 671 41 Tulešice
Tel.: 605 322 984
E-mail: curda.jiri@centrum.cz
www.kovarstvicurda.cz
Lovecké nože
DŘEVOVÝROBA WIMMER, s. r. o.
Lazsko 78, 262 31 Milín
Tel.: 318 691 331
www.drevovyroba-wimmer.cz
Dřevovýroba

ČESKOMORAVSKÁ
MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Výstava Natura Viva je pro Českomoravskou mysliveckou jednotu vysoce prestižní
a reprezentativní akcí. Proto připravujeme
pro návštěvníky co nejširší prezentaci
aktivit, které souvisejí s myslivostí a naší
největší mysliveckou organizací.
Tak jako každý rok nebudou ani při
16. ročníku chybět členové Klubu sokolníků s dravci a s ukázkami jejich výcviku.
Kynologové vás seznámí s chovem psů

ESAKO - ING. EDUARD SÝKORA
Dražkovice 57, 533 33 Pardubice
Tel.: 466 303 446
E-mail: v.staudova@esako.cz
www.esako.cz
Terénní auto pick-up
EUROHUNT, s. r. o.
Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem
E-mail: eurohunt@eurohunt.cz
www.eurohunt.cz
Myslivost
EUROMEDIA GROUP, k. s.
Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Tel.: 731 451 405
www.knizniweb.cz
Knihy
HUBERTUS POSPÍŠIL, s. r. o.
Děpoltovická 20, 362 32 Otvovice
Tel: 773 231 813
E-mail: info@pro-myslivce.cz
Lovecké potřeby, vábničky
JELÍNEK ROMAN
Věžky 36, 768 33 Morkovice
Tel.: 604 284 608
E-mail:ing.romanjelinek@seznam.cz
www.lesazahrada.cz
Lovecké a zahr. potřeby
KLEMENT MILAN
257 66 Křivsoudov 24
Tel.: 604 273 169
E-mail: klementmilan@seznam.cz
Řezbářství - štítky pod trofeje
MASTNÝ MILAN
Dašov 32, 675 27 Předín
Tel.: 606 788 244
E-mail: willmart@seznam.cz
www.mastna.com
Obrazy, dárkové předměty
MATCH POINT, s. r. o.
U Zahradního města 3189/2
106 00 Praha 10
Tel.: 737 238 842
E-mail: svanda@matchpoint.cz
www.matchpoint.cz
Holínky Tretorn
NOVATRIX, s. r. o.
Starodubečská 526/16a, 107 00 Praha 10
Tel.: 246 082 310
E-mail: lukas.vlachynsky@novatrix.cz
www.novatrix.cz
Fotovoltaika, poradenství

a předvedou své svěřence na hlavním pódiu.
Mimořádnou událostí je letošní 40. ročník
soutěže pro myslivecký dorost „Zlatá srnčí
trofej“, pořádaný Českomoravskou mysliveckou jednotou, a výstava Natura Viva je
jedinečnou příležitostí, jak seznámit širokou
veřejnost s dlouholetou tradicí práce s mládeží. Magnetem pro mysliveckou veřejnost je
každoročně expozice trofejí, která bude letos
zaměřena na raritní trofeje z České republiky. Pro všechny návštěvníky jsou připraveny
expozice se zaměřením na péči o zvěř. Mohou se například seznámit s výrobky ﬁrmy
Hagopur, které se mimo jiné osvědčily při
ochraně srnčat před zemědělskou mechanizací nebo jako prostředek úspěšně snižující
počet střetů zvěře s automobily. Myslivecké
kino je pod patronací Video klubu a bude
příležitostí pro prezentaci snímků z přírody.
Nabídne záběry zvěře a živočichů, které
můžete potkat při toulkách přírodou. Další
část expozice Českomoravské myslivecké
jednoty bude patřit Klubu trubačů. Tento
velice aktivní klub se zaměřil na mládež a ve
svém stánku bude prezentovat úspěšnou spolupráci se středními lesnickými školami.
Věříme, že návštěvníci rovněž ocení
rozsáhlou společnou expozici nazvanou
„Příroda“, která vznikne na venkovní ploše
ve spolupráci myslivců, zahrádkářů a včelařů. Ta je připomenutím hlavního cíle našich
organizací - ochrana, zachování a zušlechťování všeho živého pro další generace.

Český zahrádkářský svaz

Na šestnáctém ročníku výstavy Natura
Viva 2010 na výstavišti v Lysé nad Labem
nemohou ve společnosti dalších občanských
sdružení spjatých s přírodou chybět čeští zahrádkáři. Svaz prochází v posledních letech
složitým obdobím, ovlivněným charakterem
práce a volného času, charakterem potřeb
a zájmů lidí. To vše se projevilo i poklesem
zájmu o spolkovou činnost a úbytkem členské základny.
Český zahrádkářský svaz má dnes kolem 160 000 členů v 3 000 základních a 16
specializovaných organizacích. Patří stále
k největším zájmovým sdružením v České
republice. Ve své činnosti navazuje na staletou tradici, neboť již ze 16. století existují první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku
zahrádek. Pro zvyšování pěstitelské úrovně
svých členů zajišťuje jejich odbornou výchovu, poskytuje jim právní pomoc, vydává
nejčtenější hobby časopis Zahrádkář a další
odborné tiskoviny. Organizuje kroužky
Mladých zahrádkářů včetně výtvarných
a znalostních soutěží. Odborné přednášky,
kurzy a poradny jsou přístupné široké veřejnosti. Ukázkou velmi dobrých pěstitelských
výsledků jsou každoroční početné místní
a regionální výstavy. Svaz se také pravidelně
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účastní řady celostátních zahradnických a zemědělských výstav v Lysé nad Labem, Olomouci, Litoměřicích, Českých Budějovicích,
Praze a dalších. Udržuje přátelské vztahy
se zahrádkáři sousedních zemí (Slovensko,
Polsko, Rakousko, SRN…).
Pro letošní výstavu Natura Viva jsme
připravili větší expozici, kde si návštěvníci mohou prohlédnout výpěstky našich
zahrádkářů, expozici kosatců, citrusů
a dalších květin.
Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.,
předseda Českého zahrádkářského svazu

Výstavní noviny

Rybářské revíry
a významné druhy ryb
pro sportovní rybolov
v popředí expozice ČRS
Český rybářský svaz (ČRS) patří mezi
největší zájmová sdružení v České republice. První spolky sportovních rybářů
začínaly v Čechách vznikat
koncem 19. století. V současnosti sdružuje ČRS více
než 254 tis. členů organizovaných prostřednictvím 479
místních organizací, které
jsou sdruženy do 7 územních
svazů.
ČRS nabízí svým členům,
ale i nečlenům, možnost lovu
ryb za příznivých cenových
podmínek na téměř 2 300
rybářských revírech (včetně
podrevírů) o výměře 35 200
ha. Na zarybnění revírů ČRS, které ročně
představuje hodnotu 166 miliónů Kč, se velmi intenzivně podílí vlastní výrobou i místní
organizace, a to více než polovinou. Díky tomu se tak na revírech ČRS ročně uloví téměř
3 500 tun různých druhů ryb, což představuje
jednu čtvrtinu spotřeby sladkovodních ryb
v České republice. ČRS vydává povolenky
k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka s platností na všech revírech
ČRS a v případě celorepublikové povolenky
i na revírech Moravského rybářského svazu,
následují územní povolenky jednotlivých
územních svazů ČRS a místní povolenky na
konkrétní rybářské revíry.
Posláním ČRS ovšem není jen vykonávat
rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, ale současně i provozovat akvakulturu,
chránit přírodu, čistotu vod a životního pro-

středí, aktivně vychovávat děti a mládež ke
správnému vztahu k přírodě a v neposlední
řadě rozvíjet a popularizovat rybářský
sport.
Systematické práci s téměř 30 tisíci dětmi a mládeží
do 18 let se v našich místních
organizacích věnují stovky
dobrovolných funkcionářů
s tím, že výsledky jejich
práce jsou prezentovány
zejména aktivní účastí dětí
v celorepublikově organizované soutěži „Zlatá udice“.
Velký v ýznam zde mají
i každoroční rybářské letní
tábory dětí a mládeže.
ČRS má velmi dobré postavení v evropském i světovém rybářském sportu, kde naši
závodníci již získali desítky titulů mistrů
světa či Evropy.
Expozice ČRS je na letošním patnáctém
ročníku výstavy věnována prezentaci rybářských revírů všech ÚS a Rady ČRS prostřednictvím mapy ČR (rozměry 4 × 2,25 m)
s vyznačením jejich polohy. Dále je expozice
zaměřena na popis významných druhů ryb
pro sportovní rybolov - kapr, štika, candát
a pstruh obecný, a revírů pro jejich lov.
Jménem ČRS přeji všem návštěvníkům
příjemné chvíle strávené na mezinárodní
výstavě Natura Viva 2010 a všechny příznivce Petrova cechu si tímto dovoluji pozvat
na návštěvu našeho stánku.
S pozdravem Petrův zdar!
Prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.,
předseda Českého rybářského svazu

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

Šestnáctý ročník výstavy Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem - tak jako v létech
minulých - se zcela jistě nemůže obejít bez prezentace významného oboru úzce spjatého
s přírodou - včelařstvím. Občanské sdružení Český svaz včelařů, které sdružuje 98 % všech
chovatelů včel na území České republiky je velmi významným reprezentantem tohoto
oboru jak v domácím, tak i evropském a světovém kontextu. Včelařství vstoupilo obzvláště
v posledních několika letech do vědomí lidí nejenom prostřednictvím včelích produktů
- nejčastěji medu, ale především významem včely medonosné v opylovací činnosti kulturních i planě rostoucích rostlin. Spotřeba medu v posledním období výrazně stoupla, což
souvisí nejenom se zdravějším způsobem života, ale především se skutečností, že život na
této planetě bez včely a její opylovací činnosti není možný. Lidé pozorně vnímají ohrožení
včelařského oboru v důsledku nadměrného úbytku včel, k němuž průběžně dochází na celé
planetě. Vyslovují obavy, zda bude na našem území dostatek včel. Avšak chovatelům sdruženým v Českém svazu včelařů se podařilo v loňském roce navýšit počet včelstev téměř na
půl milionu, došlo i k nárůstu počtu včelařů. To však vůbec neznamená, že bychom neměli
být ostražití vůči všem vlivům, které náš obor ohrožují. Je třeba si uvědomit, že problémy
včelařství jsou problémy celé naší společnosti. Tradiční malá včelařská expozice na výstavě
Natura Viva potvrdí, že náš obor patří k oborům nejenom respektovaným, uznávaným na
domácí i světové půdě, ale především vyspělým. Zveme všechny návštěvníky do expozice
Českého svazu včelařů.
Mgr. Luděk Sojka, předseda Českého svazu včelařů, o. s.
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
PLANÝ JAN
Zlešická 1848/5, 149 00 Praha 4
Tel.: 608 100 137
Myslivost, optika, kazatelny
POSPÍŠIL DOBROMIL - ZOOPO
Na Cihelnách 18, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 810 225, fax: 491 810 225
E-mail: pospisil.zoopo@seznam.cz
Vodítka, obojky, kůže
PROLOV - RADEK MICHÁLEK
Smetanova 698, 394 68 Žirovnice
Tel.: 777 571 333
E-mail: info@prolov.com
www.prolov.com
Myslivecké zařízení
SAGER RADEK
Zavadilka 2132, 370 05 České Budějovice
Tel.: 777 597 836
Nože, myslivecké potřeby
SMETANA FRANTIŠEK - UNIPO
Malenická 1787, 148 00 Praha 4
Tel.: 602 613 138
Trička s motivem myslivosti, rybářství
STRÁNSKÝ VLADISLAV
Horní Kalná, 543 71 Hostinné
Tel.: 499 431 242, fax: 499 431 242
E-mail: vcest@vcest.cz
Včelařské potřeby - medovina
SVIH - SVITEK VLADIMÍR
Dělnická 17,748 01 Hlučín
Tel.: 724 880 318, E-mail: svih1@seznam.cz
Zahradní nářadí a potřeby
TROPIC LBC, s. r. o.
Vyhlídková 654, 463 12 Liberec 25
Tel.: 485 161 869
E-mail: info@chovatelsky-raj.cz
www.optikon.cz
Optika, myslivost
VČELCO, s. r. o.
Tehelná 1/A, 91701 Trnava, Slovensko
Tel.: 421 908 736 328
E-mail: info@vcelco.sk
www.vcelovina.cz
Medovina
VÍTEX, PLETAŘSKÁ VÝROBA
Palackého 1147
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 602 525 018
www.volny.cz/vitex
Oděvy pro myslivce
VNT ELECTRONICS, s. r. o.
Smetanovo nám. 104
570 01 Litomyšl
Tel.: 461 310 762, fax: 461 310 765
E-mail: obchod@dogtrace.com
Výcvikové pomůcky
VOLFÍKOVÁ MIROSLAVA
Vítkova 186/28, 186 00 Praha 8
Tel.: 222 317 728
E-mail: volﬁk@cmail.cz
Potisk triček
VÝMOLA RADEK
Primátora Hájka 826 , 688 01 Uherský Brod
Tel.: 777 192 230
E-mail: radek.vymola@gmail.com
www.jummy.cz
Obaly na zbraně, oděvy pro myslivce
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PRVNÍ SCÉNÁŘ TELEVIZE ODMÍTLA

OTÁZKY PRO VÁCLAVA CHALOUPKA

Vysloví-li se jméno Václav Chaloupek,
vybaví se většině lidí - od batolat po důchodce - jeho televizní večerníčky, v nichž
hlavními hrdiny jsou zvířátka. Těch večerníčkových cyklů s mláďaty zvířat je již
sedm, poslední s ušatým ježkem. Kdo by neznal z televizní obrazovky půvabné snímky
Tuláček - s nezbedným lišáčkem, Vydrýsek
- o mrštné vydře, Kluci ze zámku, v němž
jsou hlavními hrdiny bažantíci, Pruhovaní
kamarádi - s čuňaty a jezevcem, Madla
a Ťap, což jsou pes a rys, Méďové - se dvěma

listopadem 1989 nevyhodili, tak jsem tam
možná byl do dneška. Po listopadu jsem
nastoupil do České televize, kde jsem šest let
pracoval jako redaktor. Pak jsem najednou
zjistil, že kamera a můj vztah k přírodě se
dostávají do takové zvláštní relace, která
mě moc lákala.
Tyhle večerníčky, které teď dělám, jsem
nevymyslel. S těmi začal Jindro Vlach ze
Slovenska, kterému jsem pomáhal. Záběry
pořizoval úžasné, byl vynikající ﬁlmař, ale
měl jsem výhrady k jeho námětům a scé-

medvědy a Podivuhodný výlet ježka Aladina, v němž zabloudí do naší přírody ježek
s velikýma ušima. Úvodní písně seriálů od
Jaroslava Samsona Lenka si pobrukují lidé
na ulicích. Kromě toho je Václav Chaloupek autorem cyklu Minuta z přírody, řady
televizních reportáží včetně mysliveckého
magazínu, ale i několika knih.
Pan Chaloupek velmi ochotně zodpověděl několik otázek pro Výstavní noviny.
Dostal jste se k pohyblivým obrázkům
z přírody od myslivosti, nebo obráceně?
„Já vlastně dělám obě tyto činnosti
paralelně. Jako malé dítě jsem četl knížky
výhradně o přírodě a když jsme se z vesnice odstěhovali do města, tak jsem chodil
do zoologické zahrady a vysnil jsem si, že
tam budu pracovat. To se mi splnilo, dělal
jsem tam devět let a kdyby mě těsně před

nářům. Tenkrát, někdy v roce 1985, mi
řekl, abych si napsal scénář vlastní. A já
napsal scénář o medvědech. Jenže televizi
a produkční společnosti se zdálo, že se
nedá zrealizovat. Vrátil jsem se k němu až
o čtrnáct let později.“
Jak jste přišel k těm medvědům?
„Medvědi nebyli na začátku. První můj
seriál byl Tuláček. To byla taková zkouška,
protože jsem měl pochybnosti o tom, jestli
bude divák akceptovat tento typ večerníčku.
Po sedmi dílech Tuláčka se ukázalo, že má
úspěch. V roce 1998 jsem dělal Pruhované
kamarády. Další rok jsem chtěl konečně
točit o medvědech, ale v Čechách se žádná
medvíďata nenarodila. Chtěl jsem je dovézt
ze Slovinska, ale pro příšerné administrativní problémy se mi to naštěstí nepodařilo.
Naštěstí proto, že v lednu mi volal medvědář
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z Českého Krumlova, že má tři medvíďata
a medvědice se o ně nechce starat. Bral
jsem si je, když jim byly čtyři neděle, vážili
od kila a půl do dvou kil. Teprve dneska
vím, že to byla optimální doba na odebrání
mláďat od matky. Medvědice je totiž úžasná
matka a je na ně hrozně ﬁxovaná. Když jsme
v zoologické zahradě odebírali medvíďata
ve čtyřech měsících, tak strašně vyváděla,
byla zoufalá. V jednom měsíci na ně ještě
nebyla tak vázaná, a tak, když jsme ji uspali
a pak se probudila, je už nehledala. A pak
se zrodil seriál Méďové.“
Poslední večerníčkový seriál, odvysílaný loni v březnu, byl o ušatém ježkovi?
Proč jste zvolil právě jeho?
„To byla náhoda. Původně jsem chtěl
točit jakýsi roční průřez životem ježčí samičky, od chvíle kdy se probudí ze zimního
spánku, odchová mláďata, stará se o ně
a zase jde spát. Tehdy mě volali z Jihlavy, že
se jim narodili ušatí ježci, jestli si je nechci
natočit. Když jsem tam přišel, tak mě ten
ušatý ježek okamžitě uchvátil. Za dva tisíce
mi ho prodali a z původně epizodní role se
stal hlavním hrdinou. Je tak pěknej, že to
snad ani jinak nešlo.“
Kolik večerníčkových epizod jste
natočil?
„Teď mám za sebou devadesát devět
dílů.“
Vrátím se k té myslivosti. Jste aktivní
myslivec a aktivní střelec?
„Musím se přiznat, že dlouhou dobu
jsem si nedokázal svůj život bez myslivosti
představit. Mysliveckými knížkami jsem žil
od dětství a časopis Myslivost jsem začal
odebírat v šesti letech. Moc jsem se těšil na
to, až budu moci být myslivcem. Když se mi
to splnilo, stal jsem se i vášnivým lovcem.
Nastřílel jsem spoustu zvěře, kromě jiné
nějakých sto padesát srnců, desítky jelenů,
a lovil jsem až do doby, než jsem začal točit
ty večerníčky. Pak se to změnilo. Najednou
si ke zvířatům najdete jiný vztah. Když nimi
denně dělám, žiju s nimi, tak už to střílení
je jaksi mimo. A ještě něco. Úplně se u mě
změnil vztah k trofejím. Rád se na ně dívám
na výstavách, ale už nejsem sběratel.
Stále jsem mysliveckým hospodářem
v honitbě, kterou máme pronajatou od
Lesů České republiky, se svými kolegy si
rozumím, jsem vždycky připraven se podělit
o své zkušenosti, poradit jim, kam mají jít,
co mají lovit, jako průvodce je dokonce dovedu ke zvěři, ale srnce, daňky, lišky, kuny...
nestřílím. Protože se zvířaty žiju dlouho, tak
vím o jejich zvycích a životě daleko víc, než
průměrný český myslivec, připadalo by mi
nefér využívat ty znalosti k lovu. Jediné co
mi zbylo, co si sem tam střelím, jsou divočáci.
A i s tím mám problém. Každý rok mi někdo
nabízí sele. Jenže kdybych si vzal sele ještě
jednou domů, tak už bych nemohl střílet ani
ty divočáky, z myslivosti by mi zbyly už jen
ﬂinty.“
Otázky kladl Jan Řehounek

Výstavní noviny

Časopis Receptář
na výstavě Natura Viva

Sobotní dopoledne s Receptářem
22. května začíná krátce po desáté hodině
dopolední. Konferovat ho budou Jožka Zeman se Klárou Jandovou a hrát jihomoravská dechová hudba Túfaranka z Šakvic na
Břeclavsku s kapelníkem Janem Bílkem.
Na pódiu se pak postupně objeví diplomovaný zahradník a dopisovatel Receptáře
Vlastimil Šindelář, bratr spisovatele Oty
Pavla Hugo, populární herec Zdeněk
Srstka, veterinář MVDr. Ladislav Palkovič a také ing. Vlastimil Šimon z ﬁrmy
Hoštická hnojiva, kteří odpoví divákům na
všechny, i ty nejodbornější dotazy.
Po skončení programu na hlavním pódiu
bude následovat devadesátiminutový blok
na vnitřním pódiu a posléze se všichni aktéři
přesunou na stánek Receptáře, kde budou
pokračovat v zodpovídání návštěvnických
dotazů - mnozí z vás tak dostanou příležitost
získat rychle a bezplatně velmi kvaliﬁkované informace, které je zajímají.
Na stánku Receptáře však budou moci
návštěvníci v průběhu dne vyhrát i velmi zajímavé ceny, především výpravné
knihy z produkce nakladatelství Reader´s
Digest Výběr - předtím však samozřejmě
budou muset správně zodpovědět soutěžní
otázku.
Přímo na stánku si návštěvníci mohou
výhodně zakoupit předplatné Receptáře,
nejprodávanějšího hobby magazínu u nás,
a hned na místě tak získat hodnotný dárek.
A to nejlepší nakonec - na stánku si
budete moci koupit EXTRA speciál Receptáře, který časopis vydává k 20. výročí své
existence. Na 120 stránkách v něm najdete
výběr toho nejlepšího, co Receptář otiskl.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
ZAHRADNICTVÍ A. PETERA
Bojanovská 1615, 193 00 Praha 9
Tel.: 604 808 426
Zahradnictví
ZAHRADNICTVÍ
KREJČÍŘ VLADIMÍR
Loučská 463, 751 31 Lipník n/Bečvou
Tel.: 777 191 009
E-mail: vladimír.krejcir@tiscali.cz
Prodej okrasných rostlin
ZAHRADNICTVÍ TEREZA
MARTIN VAŽANSKÝ
Zahradní 1253, 751 31 Lipník n/Bečvou
Tel.: 777 788 727
E-mail: vazansky.martin@seznam.cz
Zahradnictví

OBČERSTVENÍ
DR. CÁB FRANTIŠEK
Jesenická 52, 792 11 Bruntál
Tel.: 603 206 938
Slivovice

Neváhejte a v sobotu 22. května přijďte, čeká vás pestrý, poučný i zábavný
program!
Poradny: na výstavách probíhají pravidelně poradny pro návštěvníky výstav
s našimi odborníky na zahradu Ing. V. Šindelářem a Stanislavem Peleškou. Tentokrát
bude i poradna veterináře pana Ladislava
Palkoviče.
Divácké soutěže: Receptář si připravil
pěkné knižní dárky pro divácké soutěže,
které budou v průběhu dne časopisu Receptář předávány divákům za správné odpovědi
na soutěžní otázky.
Předplatné: na výstavě je možné zakoupit výhodně a ihned na místě získat
hodnotný dárek.
V květnu také bude na trhu Ročenka
Receptáře - k 20. letům časopisu Receptář.

HALAMÍČEK TOMÁŠ
Stojanova 400, 742 58 Příbor
Tel.: 556 723 303
Oříšky
HOKR
Lesní 192, 387 51 Štěkeň
Cukrovinky, spotř. zboží
JOWIŠ, s. r. o.
Výšovice 140, 798 09 Výšovice
Směsi koření
KOLDA MILAN
Nezvalova 16, 412 01 Litoměřice
Grilované speciality
KORMUNDA LUMÍR
Dobrovského 25, 412 01 Litoměřice
Občerstvení
PAČESOVÁ BARBORA
Pelnařova 113, 197 00 Praha 9
Tel.: 606 900 498
Občerstvení
PŠTROSÍ FARMA, s. r. o.
Jarní 396, 679 11 Doubravice
Tel.: 608 817 421
E-mail: pstrosi.rama@seznam.cz
Pštrosí speciality
ROHOŠKOVÁ TAŤÁNA
Nádražní 288, 262 25 Nová Role
Tel.: 777 631 037
E-mail: rohoskova1@volny.cz
Krůtí speciality
ŠIROKÁ DRAHOMÍRA
Sportovní 3204, 276 01 Mělník
E-mail: pipigrill@seznam.cz
Občerstvení
VALÁŠKOVÁ ILONA
Bezručova 757, 289 03 Městec Králové
Tel.: 775 238 061
Sýrové speciality
WERTHAIM JAROSLAV
Heřmánkova 2214, 250 01 Brandýs n. Labem
Tel.: 606 575 802
Staročeské cukrovinky
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HALA B
ACTUAL FASHION VLT, a. s.
Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 352 114, fax: 412 371 798
E-mail: lkabelac@velveta.cz
AFARS, s. r. o.
Lipová alej 695, 152 00 Praha 5
Tel./fax: 381 256 727
E-mail: info@afars-cz.com
AKSANA, s. r. o.
Náměstí 31, 538 25 Nasavrky
Tel.: 469 677 225, fax: 469 677 226
E-mail: obchod@aksana.cz, www.aksana.cz
Klobouky, čepice
ARMS-CZ, a. s.
Komenského 1353, 396 01 Humpolec
Tel.: 565 534 089, fax: 565 535 373
E-mail: info@arms-cz.cz, www.arms-cz.cz
Zbraně, střelivo, optika, obuv a oděvy pro lov
a volný čas, doplňky
BANNER, s. r. o.
Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí
Tel.: 381 263 848, fax: 381 261 000
E-mail: kloboučník@banner-cz.cz
Myslivecké a lovecké oděvy a obuv
BETALOV, s. r. o.
Hlavná 45/26, 927 01 Šala, Slovensko
Tel.: 0042 031 770 8966
E-mail: takacv@centrum.sk, www.betalov.sk
Luxusní pánské a dámské myslivecké oblečení
BINOX, s. r. o.
Křižíkova 220/91, 186 00 Praha 8
Tel./fax: 224 819 981
E-mail: binox@binox.cz, www.binox.cz
Dalekohledy a lovecká optika
CEVOX, s. r. o.
Sladkovského 486, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 614 585, fax: 466 614 584
E-mail: cevox@cevox.cz
Lovecká obuv MEINDL, myslivecké oblečení
EUROLAMP, s. r. o.
Lazaretní 7, 615 00 Brno
Tel./fax: 545 215 712
E-mail: eurolamp@eurolamp.cz
www.eurolamp.cz
Ruční svítilny, puškohledové svítilny
EXPAL, s. r. o.
Dvořáčkova 65, 666 01 Tišnov
Tel./fax: 549 410 014, E-mail: expal@expal.cz
Lovecké zbraně
FOMEI, a. s.
U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8
Tel.: 495 056 100, fax: 495 056 511
E-mail: veverka@fomei.com, www.fomei.com
Dalekohledy, puškohledy
GRAFFishing & hunting David Lužný
Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov
Tel./fax: 582 363 382
E-mail: f.luzny@seznam.cz
www.sportovni-rybolov.cz
Myslivecké oděvy

HR ADECK Á LESNÍ A DŘEVAŘSK Á
SPOLEČNOST, a. s.
Malé náměstí, 502 00 Hradec Králové
Tel.: 495 516 049, fax: 495 771 110
E-mail: prodavac@hlds.cz, www.hlds.cz
Myslivost
KOZAP Uherský Brod
U Kostela 134, 687 54 Bánov
Tel.: 572 646 220, fax: 572 646 220
E-mail: kozap@kozap.cz
www.kozap.cz
Zbraně a příslušenství
LESKO - Ing. ROMAN KOSTELECKÝ
Václavská 21, 664 61 Holasice
Tel.: 547 229 329, fax: 547 229 329
E-mail: lesko@kostelecky.cz
www.kostelecky.cz
Oděvy, obuv, zbraně
LOVECKÉ POTŘEBY - Václav Lochman,
s. r. o.
Tř. Václava Klementa 819
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 327 128, fax: 326 327 128
E-mail: lochman.lov@seznam.cz
Lovinterier, s. r. o.
Robotnická 97/40, 905 01 Senica, Slovensko
Tel.: 00421 346 574 017
E-mail: lovinterier@lovinterier.sk
www.lovinterier.sk
MEOPTA - optika, s. r. o.
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov
Tel.: 581 241 111, fax: 581 242 222
E-mail: meopta@meopta.cz
www.meopta.cz
Lovecká a sportovní optika
MIKOV, s. r. o.
407 79 Mikulášovice
Tel.: 412 394 102, fax: 412 394 318
E-mail: a.riecka@mikov.cz
www.mikov.cz
Nožířské výrobky
NIGHT TECH, s. r. o.
Slunečná, 763 15 Slušovice
Tel.: 577 100 146, fax: 577 100 146
E-mail: nightvision@seznam.cz
www.nighttech.cz
Optika, přístroje na noční vidění
NOVÁKOVÁ ZDENA
696 31 Bukovany 235
Tel.: 518 618 266, fax: 518 618 266
E-mail: obchod@drevonovak.cz
www.drevonovak.cz
Podložky pod trofeje
Rapier, s. r. o.
Nová 118/20, 962 62 Sása, Slovensko
Tel: 00421 907 467 118
E-mail: rapier@rapier.sk, www.rapier.sk
Dalekohledy, optika
Rigó Milan
Trnava 13, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 914, fax: 568 423 752
E-mail: rigo@agrotrnava.cz
www.agrotrnava.cz
Myslivecké potřeby

SAFEtronics PRAHA, a. s.
Českomoravská 7, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 312 231, fax: 266 315 544
E-mail: sipos@safes.cz, www.safes.cz
Trezory na zbraně
SELLIER & BELLOT, a. s.
Lidická 667, 258 13 Vlašim
Tel.: 317 892 801, fax: 317 892 705
E-mail: barton@sellier-bellot.cz
www.sellier-bellot.cz
Střelivo
RAMOS JOSEF STRNADEL
756 42 Choryně 148
Tel.: 602 730 148, fax: 571 636 180
E-mail: ramos@ramos.cz, www.ramos.cz
Kožené a kožešinové oděvy pro lov
SUPRA PRAHA, s. r. o.
Zdibská 1823/45, 182 00 Praha 8
Tel.: 284 820 939, fax: 284 824 613
E-mail: info@supra.cz, www.supra.cz
Zbraně lovecké, sportovní, střelivo
SVĚT DALEKOHLEDŮ, s. r. o.
Skuherského 23, 370 01 České Budějovice
Tel.: 383 839 955, fax: 383 839 955
E-mail: info@svetdalekohledu.cz
www.svetdalekohledu.cz
Myslivost, optika, dalekohledy, puškohledy
SWAROWSKI OPTIK KG
Swarowskistrasse 70, 6067 Absam
Rakousko
Tel: +420 602 423 816, fax: +420 572 547 150
E-mail: zdenek.hlavacka@swarovskioptik.cz,
www.swarovskioptik.com
Lovecká a pozorovací optika
TONAK, a. s.
Zborovská 823, 741 11 Nový Jičín
Tel.: 556 202 336, fax: 556 202 260
E-mail: marcela.suchomelova@tonak.cz
www.tonak.cz
Klobouky, barety, čepice
VM FEICHTINGER, spol. s r. o.
Průmyslová 20, 669 02 Znojmo
Tel./ fax: 515 223 927
E-mail: info@feichtinger.cz
www.vmfeichtinger.cz
Myslivecké a lovecké oděvy a obuv
Novinky: obuv HART RUSLAV
WALTER TRADING, s. r. o.
Baumanova 48
250 82 Horoušany 448
Tel.: 281 980 180 - 186, fax: 281 980 187
E-mail: mkasparova@waltertrading.cz
Zbraně, optika, střelivo, oděvy
Novinky: nové kulovnice HOVA
WERRA - Mgr. Petr Šupík
Větrná 314, 538 25 Nasavrky
Tel.: 469 677 394, fax: 469 677 394
E-mail: werra@werra.cz, www.werra.cz
Myslivecké klobouky, čepice
WOLVERIN, s. r. o.
Semetín 899, 755 01 Vsetín
Tel.: 777 695 959
www.wolverin.cz
Optika
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Výstavní noviny
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
ZÁHOŘÍ RUDEL, s. r. o.
Přerovská 38, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 379 670
E-mail: info@zahorirudel.cz
www.zahorirudel.cz
Lovecké potřeby

HANZEL S. C.
Jablonska T. - Truty B.
PRODUKCJA OBUWIA
34 471 Ludzmierz, ul. Grel 13, Polsko
Tel.: +48 503 129 840, fax: +48 182 655 546
Myslivecká obuv

Ing. ZUBÍČEK MICHAL
Ratiboř 39, 756 21 Ratiboř
Tel./fax: 571 420 760
E-mail: info@zubicek.cz, www.zubicek.cz

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ
POJIŠŤOVNA, a. s.
Římská 45, 120 00 Praha 2
Tel.: 721 456 916
E-mail: sobota@hvp.cz, www.hvp.cz
Pojišťovnictví

HALA A1
ARIGA, s. r. o.
Římská 20, 120 00 Praha 2
Tel.: 602 290 949, fax: 233 379 805
E-mail: svitilny@ariga.cz, www.kronium.cz
Led svítilny
AQUAZONA, s. r. o.
Nám. bří Čapků 9, 370 07 České Budějovice
Tel.: 386 357 881
E-mail: josef.zizka@aquazona.cz
www.aquazona.cz
Myslivecké a rybářské potřeby
BOBR - thermoponožky
Heydukova 383, 537 01 Chrudim
E-mail: bo.br@post.cz, www.bobr-ponozky.cz
Antibakteriální ultralehké ponožky pro letní
období

INTERGAS JAN HONC
Bartolomějská 3/305, 110 00 Praha 1
Tel.: 602 221 417
Modely zbraní, obrazy s loveckou tématikou
INTERIER Jaroslav Vlach
Pražská 1218, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel./fax: 326 994 164
Rybaření
JUSTROVÁ IVANKA
Vilsnická 45, 405 02 Děčín
Tel.: 412 542 501, fax: 412 542 502
E-mail: justralad@seznam.cz
www.justratrezory.cz
trezory na zbraně

SAFAREX - LOVECKÁ CESTOVNÍ
AGENTURA
Tyršova 1351, 252 28 Černošice
Tel.: 602 205 178, fax: 261 210 253
E-mail: info@lovzvere.cz
www.lovzvere.cz
Lovecká turistika
SVIH - SVITEK VLADIMÍR
Dělnická 17, 748 01 Hlučín
Tel.: 724 880 318, fax: 595 043 710
E-mail: svih1@seznam.cz
Zahradní potřeby
TÓTH JURAJ
Hlavná 96
946 38 Radvaň nad Dunajom
Tel.: +421 907 054 112
totyjura@stonline.sk
Myslivecké kožené oděvy
TURVAB - Hrdlička Jiří
Pernerova 536/61
186 00 Praha 8
Tel.: 281 972 947
E-mail: turvab@email.cz
Myslivost - vábničky

LOCKJAKT - LOVY ZVĚŘE VÁBENÍM
Kotnovská 183/28, 390 01 Tábor
Tel.: 775 688 559
E-mail: katerina@lockjakt.cz, www.lockjakt.cz
Lovecké ﬁlmy, vábničky

UMĚLECKÁ AGENTURA THOMAS,
s. r. o.
Vilová 28
100 00 Praha 10
Tel.: 603 442 677, fax: 274 780 582
E-mail: um.ag.thomas@volny.cz
www.podium.cz
Lovecká hudba

MANOPORY, s. r. o.
Ružová 68/1, 930 13 Trhová Hradská
Slovensko
Tel.: +421 315 584 329, fax: +421 315 584 329
E-mail: manopory@zoznam.sk
www.manopory.sk
Myslivecké oblečení

VČELCO, s. r. o.
Tehelná 1/A, 917 01 Trnava
Slovensko
Tel.: 00421 949 305 315
E-mail: info@vcelovina.cz
www.vcelovina.cz
Včelí produkty

DRÁBEK JIŘÍ - TRUHLÁŘSTVÍ
Osík 359, 569 67
Tel.: 461 614 585, fax: 461 614 585
Trezory na zbraně

MAŠEK MIROSLAV
Pražákova 30, 619 00 Brno
Tel./ fax: 516 465 301
E-mail: info@beemaja.cz, www.beemaja.cz
Včelařství, výrobky ze včelích produktů,
svíčky ze včelího vosku

VÍTEX CZ, a. s.
Palackého 1147
769 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 602 525 018
E-mail: josefjanecka@centrum.cz
Pletařská výroba

DUBAYOVÁ DANA
V Zahradách 121, 252 44 Psáry
Tel./fax: 241 940 739
E-mail: dana.dubayova@volny.cz
www.dubayova-zlatnictvi.wz.cz
Zlaté grandlové šperky

MEDOVÉ LIKÉRY - Mgr. David Czyž
739 96 Nýdek 559
Tel.: 723 615 697
E-mail: david.czyz@seznam.cz
www.medovelikery.cz
Medové likéry

FORMÁT 1, spol. s r. o.
Mlýnská 304, 683 52 Křenovice
Tel.: 544 223 668, fax: 544 223 996
E-mail: format1@format1.cz
www.format1.cz
Váhy, lapače hmyzu

PETEX - Duben Josef
U Pivovaru 13, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 310 076, fax: 567 308 662
E-mail: petex@ji.cz, www.petex.cz
Oděvy a obuv pro volný čas

BERRY SERVIS, s. r. o.
282 01 Břežany II
Tel.: 321 672 764, fax: 321 672 764
E-mail: berry.servis@seznam.cz
Zemědělská činnost
BOTY KULÍK - MICHAL KULÍK
Rašínova 190, 396 01 Humpolec
Tel.: 565 532 062, fax: 565 533 433
E-mail: boty.kulik@seznam.cz
www.boty-kulik.cz
Obuv pro myslivce a rybáře

FORST HUNGARIA AG
Rómer Flóris u. 39., 1023 Budapest, Maďarsko
Tel.: 0036 133 613 76, fax: 0036 133 613 77
E-mail: a.nemeth@forst.hu, a-real@cmail.cz,
www.forst.hu, www.madarsko-myslivost.cz
Jagd - turistik
GEPARD - MB, s. r. o.
Ptácká 131, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 733 388
E-mail: gepard@gepard-mb.cz
www.gepard-mb.cz
Myslivecké a rybářské reklamní výšivky

PLANET SHOE, s. r. o.
Švermova 474
252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 520 695, fax: 318 520 568
E-mail: h.platakova@woolf.cz
Obuv
PLATILOVÁ - VORLÍČKOVÁ
LENKA ING.
Dejvická 397/34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel.: 777 154 773
E-mail: martin@fotopomucky.cz
www.fotopomucky.cz
Myslivost, optika,příslušenství
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HALA A2
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
ČZU V PRAZE
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tel.: 224 384 882, fax: 234 381 860
E-mail: machacek@ﬂd.czu.cz
www.ﬂd.czu.cz
Lesnické školství
LESNICKÉ PRÁCE, s. r. o.
Zámek 1
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Tel./fax: 321 679 413
E-mail: vaca@lesprace.cz
www.silvarium.cz
Odborná literatura
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Tel.: 495 860 217
E-mail: rehounkova@lesycr.cz
www.lesycr.cz
Lesnictví, myslivost
Stav k 12. dubnu 2010
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