
Zemědělská výstava 

DARY 
JIŽNÍ MORAVY  

 
Velké Pavlovice 27. – 29. 9. 2013 

 
 Slavnostní zahájení prob ěhne 
 v pátek 27. 9. 2013 v 10.00 hodin 
 na nádvo ří Ekocentra Trkmanka. 
 
 Výstava bude otev řena denn ě 
 od 9.00 do 18.00 hodin.  

 
 

  

Ekocentrum Trkmanka  
 
Výstavní sál – expozice kv ětin: 
květinová aranžmá, jiřiny, kaktusy, masožravé rostliny 
 

Výstavní sál – studovna: Projekt česko - rakouské 
spolupráce na podporu p ěstování merun ěk 
„Po stopách vína, merun ěk a folklóru“: 
expozice o meru ňkách 
filmový dokument „Velkopavlovická meruňka“ 
brožura „Meruňky na talíři“   
 
Multimediální u čebna (p řízemí) – odborné 
přednášky  
 
přednášející Doc. Ing. Jan Hrabě, PhD.  
téma: „Bio výrobky masných a mlékárenských 
výrobk ů s přídavkem probiotických kultur“  
s ukázkou výrobk ů 
pátek 27.9.2013, 14.00 hod. 
 

přednášející: Ing. Louda Sempra Turnov s.r.o. 
téma: „Pěstování jahod“ 
pátek 27.9.2013, 15.00 hod. 
 

přednášející Ing. Jan Stávek, PhD.  
téma: „Zat řídění vín do apela čního systému VOC“  
sobota 28.9.2013, 14.00 hod. 
 
Prezentace prací student ů 
Gymnázia Velké Pavlovice  
 

Prostory v p řízemí: 
výrobky z pedigu, šustí, ukázky carvingu 
- vyřezávání z ovoce a zeleniny 
 

Výstavní sálek - vchod z nádvo ří:  
expozice hroznů odrůd révy vinné 
 

Nádvo ří ekocentra – doprovodný program:  
 

Dýňobraní 
pátek 27. 9. 2013 – 16.00 – 18.00 hod. 
 

Výtvarná dílna  
sobota 28. 9. 2013 – 12.00 – 16.00 hod.  
květinová aranžmá, ovocné destiláty a likéry, 
výrobky z medu, kalifornské žížaly aj.  
hudební program, občerstvení 
 

Vinné sklepy Františka Lotrinského a.s. 
 
expozice hroznů odrůd révy vinné 
prezentace spolku vinařů Víno z Velkých Pavlovic 
 

Prezentace vín s ochutnávkou 
– Víno z Velkých Pavlovic, ZO ČZS Velké Pavlovice 
27. a 28. 9. 2013 – 10.00 - 18.00 hod. – křížový sklep; 
1 vzorek vína - 1 "Velkopavlovický krejcar" - 10,- Kč 
 

Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice 
 
happening na téma 
„Věda a výzkum ve Velkých Pavlovicích“ 
27. a 28. 9. 2013 – 9.00 – 13.00 hod. 
 

Sokolovna 
 
podzimní přehlídka ovoce a zeleniny 
expozice našich občanů, zahrádkářů, včelařů, 
dámského klubu  
firemní produkce spojené s ochutnávkou  
výstava fotografií  
 

Prezentace prací žák ů 
Základní školy Velké Pavlovice 
 

Areál u sokolovny 
 
přehlídka zem ědělské a vina řské mechanizace 
 

Sýpka 
 
výstava drobného hospodá řského 
zvířectva a holub ů – ZO ČSCH Velké Pavlovice 
přehlídka technologií pro pěstování a výrobu vína, 
potřeby pro vinaře 
 
Odborné p řednášky 
 
přednášející Tomáš Nevídal  
téma: „HM kompletní technologie + Nové trendy 
v řízení fermenta čního procesu“ 
pátek 27. 9. 2013 – 12.30 hod. 
 

téma: „Efektivní obhospoda řování vinic“ 
pátek 27. 9. 2013 – 13.00 hod.  
 

Vstup do všech areálů je volný. 
  

Město Velké Pavlovice,  
které je hlavním organizátorem této 

podzimní zem ědělské výstavy,  
Vás všechny srde čně zve 

a přeje všem návšt ěvníkům 
pěkné zážitky na výstav ě. 


