40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ ● 300 VYSTAVOVATELŮ ● 5 DNÍ VÝSTAVY ● ODBORNÝ
A KULTURNÍ PROGRAM ● 27. ROČNÍK ● 9. – 13. 5. 2018
Pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a primátora statutárního města
České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.
Výstava nejen pro zahrádkáře, pěstitele, kutily a chovatele
 sazenice, vybavení a technika pro zahradu, dílnu a volný čas
 bohatý doprovodný kulturní a odborný program
 inspirace a nápady
 soutěže
 zábava pro celou rodinu

9. května startuje 27. ročník velmi oblíbené výstavy HOBBY na Výstavišti v Českých Budějovicích
a přinese s sebou i řadu NOVINEK!
„Konceptem i programovou náplní se snažíme letošní ročník výstavy HOBBY oproti předchozím
ročníkům posunout vpřed, vylepšit jej a hlavně chceme nabídnout program i zábavu pro celou rodinu
od nejmenších návštěvníků až po seniory. Poprvé v rámci HOBBY bude fungovat dětský koutek včetně
odpočinkové a relaxační zóny, průběžně budou po celou výstavu probíhat zajímavé divácké soutěže
o atraktivní ceny. Tradiční zahradnický a dílenský sortiment samozřejmě zůstává zachován,“ uvádí
projektová manažerka výstavy Eva Jílková.
Letošní rok se na Výstavišti opět představí zástupci firem s nářadím pro zahradu. Chybět
nebude široká nabídka sadby bylin, semen, okrasných květin, trvalek, skalniček, keřů, okrasných
a ovocných stromů. V nabídce budou i zavlažovací systémy, motorové pily, křovinořezy, sekačky,
zahradní nábytek, skleníky, zahradní krby apod. Rozměrná kompostárna bude připravena na ploše
č. 102. Každý zájemce si bude moci vzít s sebou domů zdarma kompost, odborníci z Biologického
centra AV ČR vysvětlí v rámci naučné show fáze vzniku kompostu a jak si ho doma vyrobit.
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BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM, SOUTĚŽE A ZÁBAVA PRO CELOU RODINU
Za hlavní bránou bude po celou dobu výstavy HOBBY nově fungovat dětský koutek včetně
odpočinkové a relax zóny. Děti se budou moci svést na ponících, šlapacích motokárách, kolotočích,
postaveno pro ně bude nafukovací iglú plné hraček, skákací hrad, interaktivní naučné tabule a mnoho
dalšího. Návštěvníci si například změří sílu úderu díky boxerskému trenažeru nebo vyzkouší jízdu na
elektrickém longboardu. Odpočinek zajistí relaxační pytle, vaky i houpací síť.
V Pivovarské zahradě kromě tradičního dechovkového programu vystoupí v sobotu oblíbená rocková
kapela Parkán. Nově bude probíhat řada soutěží. Během víkendu na výstavištním rybníku rybářské
závody CHYŤ A PUSŤ, pruty i návnady budou k zapůjčení zdarma na místě. V Pivovarské zahradě pak
soutěž Pití piva Budweiser Budvar na čas nebo Velká cena HOBBY v pojídání bramboráku.
SOUTĚŽ KUTIL ROKU 2018, VOŘÍŠEK ROKU 2018
V sobotu na Výstaviště zavítá Láďa Hruška, který přijede se svojí show
Vychytávky Ládi Hrušky a zároveň vyhlásí vítěze KUTILA ROKU 2018. Tato
soutěž je určena pro všechny šikovné kutily, kteří si doma vlastními silami
vyrobili, postavili, navrhli cokoliv originálního a funkčního. Kutilové své
projekty představí, poskytnou rady a návody na výrobu. Výherce bude vybrán
na základě hlasování návštěvníky výstavy HOBBY, vítěze vyhlásí a ceny předá Láďa Hruška a zároveň
vítěz se na místě zúčastní natáčení do pořadu Vychytávky Ládi Hrušky. Odměnou bude benzínová
sekačka, kutil na druhém místě získá zapůjčení elektromobilu na víkend , aku vrtačka bude třetí
cenou. Přihlášení soutěžící mají vstup na výstavu HOBBY zdarma.
V rámci HOBBY dochází po létech k obnovení tradice a v neděli 13. května se
znovu bude volit nejhezčí a nejšikovnější Voříšek roku. Všichni, kdo se do
soutěže se svým pejskem přihlásí, mají také vstup na výstavu HOBBY zdarma.
Vítěze vyhlásí a ceny předá oblíbený moderátor Karel Voříšek.
Po celých 5 dní budou probíhat například v pavilonu T1 tvůrčí dílny a odborné poradny (zahrádkářů,
kaktusářů, včelařů atd.), agility pak každou hodinu v pavilonu Z.
Předprodej vstupenek probíhá přes prodejní síť TICKETSTREAM.
Přihlášky do soutěží KUTIL ROKU 2018 a VOŘÍŠEK ROKU 2018 jsou na www.vcb.cz, veškeré informace
na webu a FB Výstaviště.

PRAKTICKÉ INFORMACE
obchodní ředitel:
projektový manažer výstavy:
novináři:
fotograf:
termín konání výstavy:
otevírací doba:
otevřené brány pro vstup do areálu:
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Václav Polan, email: polan@vcb.cz
Bc. Eva Jílková, DiS., tel: + 420 602 184 264,
email: jilkova@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
9. – 13. května 2018
st – so
9:00 – 18:00 hodin
ne
9:00 – 17:00 hodin
brána č. 1, 2, 3 a od Tesca

vstupné:
plné vstupné
100 Kč
zlevněné vstupné
60 Kč
(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP,
důchodci nad 70 let)
školní výpravy
20 Kč
rodinné vstupné
220 Kč
2- denní vstupné
160 Kč
ZDARMA děti do 6 let, invalidé s doprovodem/ZTP-P, doprovod školních výprav, novináři po předložení
novinářského průkazu
online vstupenka: zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM
plné vstupné
80 Kč
zlevněné vstupné
50 Kč
(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP,
důchodci nad 70 let)
rodinné vstupné
180 Kč
2-denní vstupné
130 Kč
parkování:
osobní auto
100 Kč/den
parkování možné v čase:
9. – 12. května
8:30 – 18:30 hodin
13. května
8:30 – 17:30 hodin
Tyto ceny a časy jsou pouze na parkovacích plochách Výstaviště České Budějovice a.s.
Návštěvníkům výstavy HOBBY se doporučuje využívat k parkování pouze parkovací plochy Výstaviště
České Budějovice a.s., kde lze garantovat přijatelné ceny.

www.vcb.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Husova 523, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911
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