
NEKOŘALA -  spolek pro obnovu tradic   VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ NEKOŘ  A  ZŠ A 
MŠ NEKOŘ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

PODZIMNÍ   
VÝSTAVU  

neděle  19. října 2014  
sál KD V NEKOŘI  v době  od 9 do 17 hodin 

- květin, ovoce, zeleniny,domácí výrobky z nich, soutěž o největší dýni. Vystavíme staré 
zemědělské náčiní, krmítka, podzimní vazby, věnce (výzdobu), cokoliv, co souvisí 
s podzimními tradicemi  
TRAKTORIÁDA   sout ěž podomácku vyráběných traktůrk ů a samohybů  

od 13 hodiny  prezence soutěžních strojů  na náměstíčku – od 15 hodin závod do vrchu 
II. ro čník  NEKOŘSKÉHO ŠTRŮDLOVÁNÍ - soutěž o nejlepší závin (štrůdl) 

- prosím upečte  a věnujte  nám jeden plech  (dvě šišky)této pochoutky,  
přineste prosím nejpozději v neděli dopoledne mezi 9 a 10 hodinou   

Soutěžní vzorky budou hodnoceny návštěvníky výstavy, výsledky vyhlásíme v 16 hodin 

� ukázky šikovnosti rukou nekořských dětí MŠ a ZŠ 
� přiblížení  140 LET HISTORIE SDH NEKOŘ a 130 LET RYBÁŘSKÉHO 

SPOLKU 
� tvůrčí dílny pro děti a ukázky pletení provazů vždy v 10, 13 a 16 hodin 
občerstvení      VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
příjem exponátů na výstavu - sobota 18.10. od 15 do 17 hod. 
výdej vystavených exponátů -  neděle 19.10. od 17 do 18 hodin 
Vážení  nekořští,  

rádi bychom navázali na úspěšné  předchozí výstavy  a na sále Kulturního domu 
opět představili úrodu nekořských zahrádek a sadů.  Bez Vaší spolupráce se to však 
neobejde.  

Dovolujeme si Vás tedy oslovit s prosbou:  
Uchovejte své výpěstky a přineste je ukázat a pochlubte se tím, co v letošním roce na 
Vašich zahrádkách vyrostlo – plody tykví, cuket, zeleniny,  ovoce - pěkně vybarvené 
hrušky, jablka i další dochované ovoce, vtipné a nadměrné tvary mrkví, brambor, květy 
ji řin, chryzantém i dalších  zahradních květinek i dalších obvyklých i neobvyklých plodů 
našich zahrádek. Pochlubte se zavařeninami, domácími víny, šťávami, likéry,  a jejich  
recepty.  

Zároveň chceme představit zemědělské nářadí a pomůcky našich předků i vše, co 
souvisí s podzimem a jejich životem. Prohledejte půdy a stodoly a přineste ukázat, co 
ukrývají…. 

 Pokud se sejde dostatek exponátů, rádi bychom vyhlásili soutěž o nekurióznější 
výpěstek a o největší dýni.  

Moc děkujeme za Vaši spolupráci   
Bližší informace  Veronika Mikysková  tel. 777 048 189, Faltusová Lada -  602 876 954,  

Jiří Pomikálek tel. 604 321 573  
 


