PODZIMNÍ SLAVNOSTI 13. – 15. 10. 2017

POČET VYSTAVOVATELŮ:
PLOCHY OBSAZENÉ VÝSTAVOU:

okolo 100
volné plochy od 201 do 512, pavilon T1, T2, Z

široký sortiment podzimních sazenic a dekorací ● zahradní nářadí ● návštěvnické soutěže, tvůrčí
dílny ● Dny s časopisem Receptář ● koncert a autogramiáda Vašo Patejdla ● kuchařská show
s Petrem Stupkou ● tradiční hudební program ● dětský sobotní program – Václav Upír Krejčí,
kouzelnická show…● expozice drobného zvířectva ● rallye a výstava závodních speciálů
V pátek 13. října začínají na Výstavišti v Českých Budějovicích PODZIMNÍ SLAVNOSTI. Výstava sice
nová, ale tradicí navazuje na návštěvníkům již velmi dobře známé podzimní Hobby.
„Chceme zachovat tradici v nabídce podzimního zahradního sortimentu, ale zároveň přilákat na
novinky a doprovodný program. Na jednom místě nabídneme návštěvníkům bohatý výběr sazenic do
záhonů i na zahrady. Myslím, že bude z čeho vybírat. Kromě toho bude možnost načerpat inspiraci
v rámci tvůrčích dílen,“ říká projektová manažerka Michaela Kubaštová.
Podzimní slavnosti jsou rozděleny na Podzimní jihočeskou pouť, Podzimní zahradnictví a Podzimní
trhy.






PODZIMNÍ JIHOČESKÁ POUŤ: tradiční pouťové atrakce (kolotoče, maxiskluzavka, nafukovací
hrad, houpačky, vodní čluny, trampolíny atd.
volné venkovní plochy
PODZIMNÍ ZAHRADNICTVÍ: široký sortiment sazenic, ovocných a okrasných stromků nebo
zahradních dekorací
volné venkovní plochy
PODZIMNÍ TRHY: klasické prodejní trhy s širokým sortimentem od potřeb a zařízení pro
zahrádkáře a kutily, vybavení domu a bytu, až po kuchyňské potřeby, potraviny a mnoho
dalšího
volné venkovní plochy a pavilon T1

Novinkou je přesunutí tradičního hudebního programu z Pivovarské zahrady do pavilonu Z.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
pavilon T2
pavilon T1

expozice drobného zvířectva (králíci, holubi, drůbež)
Dny s časopisem Receptář (13. – 14. 10. 2017)
bylinkové a zahradní poradny, vaření, ochutnávky, soutěže

pavilon Z
volné plochy kolem předvadiště

zábavný program pro děti (14. 10. 2017)
„O putovní pohár JIHOČESKÉHO MOTORSPORT KLUBU 2017“
(13. – 15. 10. 2017)

PRAKTICKÉ INFORMACE:
ředitel Výstaviště České Budějovice,a.s.
obchodní ředitel:
vedoucí projektový manažer:
novináři:
fotograf:

Ing. Leoš Kutner, MBA
Václav POLAN, email: polan@vcb.cz
Ing. Michaela Kubaštová, tel: + 420 602 184 264,
email: kubastova@vcb.cz
Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, tel: +420 770 143 439,
email: cenkova@vcb.cz
Tomáš MIKLÍK, tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz

termín konání výstavy:
otevírací doba:

13. – 15. října 2017
pá – so 9:00 – 18:00 hodin
ne
9:00 – 17:00 hodin

online vstupenka:

zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM

www.vcb.cz
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