Zahradnická a zemědělská výstava

LIBVERDA 2017

ve dnech

15. - 17. září 2017 v prostorách školy
v Děčíně – Libverdě

Otevírací doba výstavy:

pátek
sobota
neděle

15. 9.
16. 9.
17. 9.

Výstava ČZS a poradenství pro zahrádkáře
Atrakce pro děti

10:00 – 18:00 hod.
9:00 – 18:00 hod.
9:00 – 15:00 hod.

Zemědělská a zahradnická technika

Agility - ukázky výcviku psů

Prezentace chovu včel ve škole

Jízdy na koních

Mykologické poradenství a výstava hub

Expozice exotického ptactva a akvaristiky. Přehlídka květinových přízdob svatebních
šatů. Ukázka květinové výzdoby automobilu

Vstupné:
obyčejné ....................................................................................................... 40,- Kč
zlevněné (důchodci, studenti, děti do 16 let) .............................................. 20,- Kč
školní skupiny s učitelem ............................................................................ zdarma
děti do 120cm výšky………………………………………………………zdarma
V sobotu 16. 9. 2017 se od 9:00 do 17:00 hod. koná den otevřených dveří naší školy.

Program výstavy: Libverda 2017
"Den otevřených dveří":
Sobota 16. 9. 2016 od 9:00 do 17:00 ve sborovně školy.

Propagace chovu včel na školním hospodářství
hry pro děti, ukázky technologie výroby medu

Výstava ČZS a poradenská služba pro zahrádkáře
pátek 15.9. - neděle 17.9. aula školy(tělocvična)

Agility - ukázky výcviku psů
pátek 15. 9. od 11:30 a od 16:30, sobota 16. 9. od 11:00 a od 15:30 , neděle 17.9. od
11:00 ukázky budou probíhat v botanické zahradě

Stánek Správy CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem, Správy CHKO
České středohoří, Správy NP České Švýcarsko a Českého svazu ochránců
přírody Děčínsko
Ukázka moštování jablek, prodej farmářského moštu
pod aulou, do vyčerpání zásob jablek

Expozice akvaristiky
v přízemí auly školy

Expozice exotického ptactva
skleník ve venkovních prodejních prostorách školní prodejny Azalka

Botanická zahrada školy
po celou dobu výstavy budou otevřeny všechny skleníky

Prezentace zemědělské techniky
stroje na zpracování půdy, sklizeň a konzervaci píce, manipulátory a další, nádvoří před
školou, park

Prezentace malé zahradní mechanizace
pily, sekačky, malotraktory, křovinořezy, nádvoří před školou

Občerstvení
Stánkový prodej
Atrakce pro děti
kolotoče, park, soutěže, jízda na koni

Parkur
jízdy dětí na ponících, ukázky parkurového ježdění v průběhu celé doby konání výstavy
Floristický program
ukázky aranžování květin během celé doby výstavy
Krajská výstava masného skotu
součástí výstavy jsou odborné přednášky, předvádění plemenných zvířat

