Tisková zpráva
NEJVĚTŠÍ TŘÍDENNÍ RYBÁŘSKÁ AKCE NA JIHU ČECH
SE SPECIÁLNÍM HOSTEM - RYBÁŘEM A DOBRODRUHEM
JAKUBEM VÁGNEREM
Záštitu nad akcí převzal ředitel Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. prof. RNDr. Libor
Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc.

PAVILON:

T1, T2

zastoupení všech rybolovných technik / nabídka rybářského oblečení a vybavení do přírody /
ukázky sonarů, nástrah, návnad, krmení / rybářské kajaky, pruty a čluny / rybářské novinky / ukázky
filetování a zpracování ryb / prezentace sportovního rybolovu a produkčního rybářství / bohatý
doprovodný program / odborné přednášky / soutěže o ceny / gastrozóna s rybími specialitami /
výzkumné lodě / trenažery se simulací sportovního rybolovu/ jezírko se sladkovodními rybami / prodej živých
sladkovodních ryb / závod v rybolovné technice CZECH INDOOR CUP v CASTING sportu

„Již třetím rokem se na Výstavišti České Budějovice uskuteční Jihočeský rybářský veletrh. Akce
s touto tematikou do našeho regionu jednoznačně patří, a to díky historické tradici rybářství a
rybníkářství na jihu Čech. Já osobně to považuji za příležitost se seznámit s novinkami z tohoto oboru.
Díky termínu výstavy, který je zvolen na počátek adventu, je to skvělá příležitost spojit návštěvu
veletrhu s nákupem vánočních dárků,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
Mojmír Severin.

V pátek 29. listopadu přesně v poledne začíná 3. ročník největšího rybářského prodejního
veletrhu v jižních Čechách. Několik desítek vystavovatelů s nabídkou vybavení pro všechny rybolovné
techniky, podium s celodenním odborným programem, unikátní výstavu rybářských fotografií
trojnásobné mistryně a dvojnásobné vicemistryně republiky v muškaření Kateřiny Švagrové,
trenažery se simulací sportovního rybolovu, dvě vědecké lodě: Ota Oliva a Booming boat, jezírko se
sladkovodními rybami a další zajímavé exponáty a ukázky najdou návštěvníci v pavilonu T1.
Do Českých Budějovic se sjedou POPRVÉ nejlepší závodníci z celé ČR a účastní se sobotního
závodu v rybolovné technice v pavilonu T2: CZECH INDOOR CUP in CASTING SPORT. Casting sport
byl světové veřejnosti poprvé představen jako ukázkový sport na Olympiádě v Londýně v roce 1908.
V neděli přivítáme speciálního hosta – rybáře a dobrodruha Jakuba Vágnera, který od půl
jedenácté bude přednášet na téma „Sumci“.
JRV 2019 se dále účastní:
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína
- všechny dny ukázky zpracování a filetování kapra
- ochutnávky rybích pokrmů
- ukázka sedimentace koryt řek
Rybníky a lesy města České Budějovice s.r.o.
-

prodej živých sladkovodních ryb (štiky, líni,
okouni)

Biologické centrum Akademie věd ČR, Hydrobiologický ústav, České Budějovice
- vědecká loď Booming boat – loď určená
k eletrolovu
- vědecká loď Oliva
- vrše na chytání ryb
Kateřina Marková
-

česká reprezentantka ve sportovním rybolovu
několikanásobná mistryně světa v Casting sportu
(jedna z nejúspěšnějších sportovkyň desetiletí v
Casting sportu)

V průběhu celé výstavy můžou návštěvníci soutěžit v tipovací soutěži, hlavní cenou je dárkový poukaz
v rybářském eshopu na věci dle vlastního výběru v hodnotě 6 000 Kč.

PRAKTICKÉ INFORMACE:
předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.:

Ing. Mojmír SEVERIN

obchodní ředitel:
manažerka výstavy:

Ing. Mgr. Zdeněk Volf
email: volf@vcb.cz

obchodní manažer výstavy:

Petr Hazuka

tel: +420 602 495 893
email: hazuka@vcb.cz
tisková mluvčí:

Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ
tel: +420 770 143 439
email: cenkova@vcb.cz

fotograf:

Tomáš MIKLÍK
tel: + 420 778 730 855
email: miklik@vcb.cz

termín konání výstavy:
otevírací doba:

29. 11. – 1. 12. 2019
pá
12:00 – 18:00 hodin
so
9:00 – 18:00 hodin
ne
9:00 – 16:00 hodin

vstupné:
dospělí (základní vstupné)
zlevněné vstupné
rodinné (2 + 3)
ZTP/P, děti do 6 let

100 Kč (předprodej 80 Kč)
50 Kč (předprodej 40 Kč)
220 Kč (předprodej 200 Kč)
ZDARMA

Plné vstupné platí pro dospělou osobu do 65 let, která neuplatňuje nárok na zlevněné vstupné.
Zlevněné vstupné platí pro děti ve věku 6 - 15 let, studenty do 26 let po předložení studentského průkazu,
držitele průkazu ZTP a seniory nad 65 let.
Rodinné vstupné zahrnuje 2 dospělé a max. 3 děti ve věku 6 - 15 let.

parkování:

50 Kč v areálu Výstaviště

www.vcb.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911

