40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ ● 300 VYSTAVOVATELŮ ● 5 DNÍ VÝSTAVY ●
ODBORNÝ A KULTURNÍ PROGRAM ● 28. ROČNÍK ●
8. – 12. 5. 2019
Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, 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
✓ letos poprvé s vystavovateli komunální a lesní techniky

NOVINKA ROKU 2019 ●1. ROČNÍK ● 5 DNÍ VÝSTAVY ●
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY ● PANELOVÉ VÝSTAVY ●
8. – 12. 5. 2019
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Pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody, 1. náměstka
hejtmanky Jihočeského kraje JUDr. Josefa Knota, MBA a České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.

Generální partner

✓
✓
✓
✓
✓

novinky z architektury, bydlení a stavebnictví
odborné přednášky pro veřejnost
panelové výstavy
odborné poradny
program pro děti, workshopy

POPRVÉ NA VÝSVAVIŠTI ● PŘEDNÁŠÍ METODICI A ZÁSTUPCI
MZe ● VSTUP ZDARMA ● 9. 5. 2019

Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové

Generální partner

JARNÍ VÝSTAVA HOBBY POPRVÉ SPOLEČNĚ SE
STAVEBNÍM VELETRHEM
Výstava HOBBY letošní rok s řadou NOVINEK:
- cílem je výstavu zmodernizovat a vylepšit oproti předchozím ročníkům
- poprvé bude paralelně probíhat STAVEBNÍ VELETRH - vstupenka je na obě výstavy
společná
- předpremiéru bude mít horkovzdušný balon „Země živitelka“
- 2. ročník krajské soutěže zručnosti „Cestářské rodeo 2019“
- KUTIL JUNIOR – celodenní sobotní program pro děti rozvíjející motoriku
Na HOBBY se i letos sjedou firmy s nabídkou okrasných květin, trvalek, keřů, semen,
skalniček, sazenic okrasných a ovocných stromů, nebo nářadí pro zahradu.
Stejně jako loni přijedou na výstavu vědci z Biologického centra
Akademie věd ČR se svou expozicí o půdě. Návštěvníci tu uvidí malou
půdní zoo s živými živočichy, neviditelný půdní svět pod mikroskopy
a lupami, ale i ukázky půdních vlastností a procesů. Mobilní laboratoř
českobudějovických vědců ve stylovém stříbrném karavanu bude stát
nedaleko hlavní brány ve společné expozici s Kompostárnou
Jarošovice. Právě zde se návštěvníci dozvědí, jak se vytváří kompost, a budou si moci zdarma
odnést domů ukázku kvalitní půdy. Opět se bude vybírat nejhezčí a nejšikovnější VOŘÍŠEK
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ROKU. Soutěž proběhne v neděli 12. května, v porotě zasedne, vítěze vyhlásí a ceny předá
oblíbený moderátor Karel Voříšek. Za hlavní bránou bude fungovat dětský koutek. Během
víkendu se bude možné zapojit do rybářských závodů CHYŤ A PUSŤ, pro dospělé bude každý
den v Pivovarské zahradě nejen hudební program, ale i řada soutěží jako například Pití piva
na čas nebo Velká cena HOBBY v pojídání bramboráku.

STAVEBNÍ VELETRH – STAVBA OD A DO Z
-

designéři pořadu „Jak se staví sen“
zkušební a testovací jízdy elektromobilů Tesla
22. ročník soutěže SOŠ A SOU oboru INSTALATÉR
SUSO – Soutěžní přehlídka stavebních řemesel středních odborných učilišť

Ve stejný den s HOBBY začíná STAVEBNÍ VELETRH. Proběhne v pavilonu T1 a T2
a na přilehlých venkovních plochách. Vystavovatelé budou prezentovat novinky
z architektury, bydlení a stavebnictví jako jsou stavební materiály, výrobky, technologie
apod. „Je to skvělá možnost se po delší době opět seznámit v jihočeském regionu
s problematikou výstavby rodinných domů. Stavební veletrh by měl provést návštěvníka nejen
jednotlivými fázemi výstavby domu, ale také poskytnout průřez novinkami z oblasti
moderních technologií,“ říká předseda představenstva Mojmír Severin.
Součástí veletrhu budou i odborné přednášky pro veřejnost. Přednášek se účastní
například: zástupci Centra pasivního domu, poradci a odborníci z oblasti energií, zástupci
Jihočeského muzea s archeologickým průzkumem ze staveniště dálnice D3, specialisté
z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Stavební veletrh budou doprovázet tematické výstavy jako je putovní výstava
„PRESTA jižní Čechy 2016-2018“ dokumentující 10. ročník soutěžní přehlídky stavebních
realizací organizovaný Českým svazem stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve
stavebnictví. Jihočeský kraj doplní svoji expozici výstavními panely nejvýznamnějších staveb,
které Kraj financuje. Po celých 5 dní bude v pavilonu T1 instalovaná panelová výstava
budějovického patriota, fotografa, autora cca dvaceti knih o Českých Budějovicích
a sběratele českobudějovických pohlednic, držitele Ceny města za rok 2015 Milana Bindera
„Když století městem proletí“.
Celých 5 dní bude možné navštívit výstavu Leonardium společnosti OBJEVÁRIUM
v pavilonu T2. O víkendu budou pro malé návštěvníky Leonardia připraveny speciální
workshopy ke Dni matek. Objevárium je obecně prospěšná společnost, která se zabývá
tvorbou interaktivních edukačně-zábavných výstav pro děti. Jde o projekty rozvíjející
kreativitu a myšlení.
Předprodej vstupenek probíhá v síti TICKETSTREAM. Přihlášky do soutěže VOŘÍŠEK ROKU
jsou na www.vcb.cz, stejně jako veškeré informace, dále na FB a instagramu Výstaviště.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
obchodní ředitelka:
projektový manažer výstavy:
novináři:
fotograf:
termín konání výstavy:
otevírací doba:

Ing. Mojmír Severin
Ing. Mgr. Zdeněk Volf
Bc. Eva Jílková, DiS., email: jilkova@vcb.cz
Mgr. Simona Kunešová, tel: + 420 602 184 264,
email: kunesova@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
8. – 12. května 2019
st – so
9:00 – 18:00 hodin
ne
9:00 – 17:00 hodin
brána č. 1, 2, 3 a od obchodního řetězce

otevřené brány pro vstup do areálu:
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 65 let)
školní výpravy
20 Kč
rodinné vstupné
220 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 65 let)
rodinné vstupné
180 Kč
parkování:
osobní auto
100 Kč/den
parkování možné v čase:
8. – 11. května
8:30 – 18:30 hodin
12. 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: +420 770 165 901
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