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ZBOJSKÁ - Pohronská Polhora

4. ročník predjarného zhromaždenia
GAZDOVSKEJ OBRODY
Vzdelávacie a spoločenské zhromaždenie
prírodných hospodárov, gazdov v zácviku
a gazdovaniu nápomocných zo Slovenska,
Čiech a Moravy
Dvojdňové súznenie (konferencia) s prednáškami,
premietaním, besedami, ukážkami a hudbou.

PREDNÁŠKY A SKÚSENOSTNÉ KRUHY:
SOBOTA:
10:00 ● Ako získať a vypestovať vlastné

semenáče ovocných drevín - Bruno Jakubec
11:00 ● Prírodné pôrody hospodárskych

zvierat - Žiarislav, veter. Z. Besson a
Pôrody zvierat s lekárskymi a liečiteľskými
zásahmi - Z.Besson

BURZA VRÚBLOV,
ODREZKOV,
STROMČEKOV A
SEMIEN
NEDEĽA:

12:30 ● Vypracovanie koží a kožušín, prírodné farbenie a údržba kožiek

9:00 ● Pre záujemcov prehliadka hospodárstva Halaš Zbojská

v domácich podmienkach - Jozef Kučera a Šitie z kožiek - známe aj
neznáme časti krojov - Lukáš Jurčo

10:00 ● Jedlá burina z našich záhrad a jedlé divé rastliny Bartek Krzeviński

14:00 ● Ako si vypestovať vlastné osivo - Marcel Antal

11:00 ● Olejkári dnešnej doby - liečivé bylinky a výrobky z

15:00 ● Samorodné hrozno z hontského Hrušova - Veleslav a spol.
16:00 ● Ochrana pasúcich sa zvierat pred dravcami. Ako rozoznať

napadnutie psami, vlkami, medveďom, pytliakom a zlodejom. Ako držať
dravcov od stáda. - Jerguš Tesák, Žiarislav

nich - Zuzana Homolová a Veronika Pisárová

12:00 ● Karpatská koza Slovenská a jej chov - šľachtenie,

zdravie, dojivosť, struky, vzhľad - Žiarislav

13:00 ● Gazdovská obroda a stav pôdohospodárstva v

17:00 ● Ochrana rastlín pred škodcami a nemocami prírodnými

našich krajinách - Zuza Homolová, Marcela Nemcová,
Anna Balková a Žiarislav

18:00 ● O celozemskom význame Gazdovskej obrody - Žiarislav

15:00 ● Včelie produkty a výrobky z nich David Turčáni
16:00 ● záver

(nechemickými) spôsobmi - Ľubomír Pastucha

Obrad Veľkého koláča - Spoločný hodovný stôl zo spoločne prinesených
prírodných pokrmov z gazdovstiev a od účastníkov.
HUDBA A ZÁBAVA:
19:00

+ tanec Turoňov a Duchov predkov

MIŠO SMETANKA
20:00

ŽIARISLAV A BY TOST I

21:30 BUCHAJ T RAMKA

ČO EŠTE TREBA VEDIEŤ: Prihláška - Na podujatie sa môžete prihlásiť
tu: na www.ved.sk/VedPodujatia.Gazdovske.zhromazdenie19
Spanie - treba si objednať vopred v miestnej sústave
ubytovacích zariadení Jedlo - možnosť objednať si
obed vopred priamo na Halaši, čaj a voda zdrama.
zmeny možné

POPRITOM počas oboch dní:
VÝSTAVA: Ľudové a novodrevné kroje, fotografie z oblasti
prírodného hospodárstva, predstavenie gazdovstiev a
hospodárskych dvorov, remeselné a umelecké výrobky
TRH GAZDOVSKEJ OBRODY, VÝMENY, PONUKY,
OZNAMY A DARY: Semená, štepené stromčeky, kríky a
viniče, zvieratá (len fotky, nevoziť), potraviny (syry, medy, iné,
priestorovo únosné), remeselné výrobky, odevy, prírodné
umelecké predmety, maľby... len výrobky, nie továrenské,
letáky prírodných hospodárstviev s ponukami, písomnosti
miestneho prírodného hospodárstva
Tvorivý program pre deti - kreslenie a maľovanie - námet
- na záhradke, na poli, na pasienku, v lese. Vedie Rastislav
Štefanák a priatelia - behom soboty - bude vyhlásený

VSTUPNÉ: na obidva dni v predpredaji 18,- €/deti (5 - 16 r.) 9,- € / na mieste 20,- € /deti (5-16 r.) 10,-€
na mieste: na sobotu aj s koncertami 14,- €/ len na sobotné koncerty 5,- €/ len na sobotné prednášky 10,- €/ deti
polovica, na nedeľu 6,- €/deti polovica

www.ved.sk

www.rodnacesta.sk

www.zbojska.sk

