40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ ● přes 200 VYSTAVOVATELŮ ● 5 DNÍ VÝSTAVY
29. ROČNÍK
novinky: HOBBY AUTO – výstava historických a tuningových automobilů / HOBBY SPORT –
přehlídka sportovních klubů od profesionálů po hobby kluby / HOBBY STAVBA - pavilon T2 /
speciální hosté Martin Zounar a Martina Randová / předpremiéra pražského muzikálu Doktor
Faust / soutěž Voříšek roku s porotcem Karlem Kašákem / bohatý doprovodný program pro děti
a rodinu
Záštitu nad výstavu HOBBY převzal primátor statutárního města České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda.

Oblíbená výstava HOBBY se vrací po dvouleté pauze v plné síle a se
spoustou novinek v rámci doprovodného programu
HOBBY, které se letos koná už po devětadvacáté, je tradiční výstavou zejména pro domácí kutily
a zahrádkáře. Prodejci nabízí spoustu druhů sazenic, semen, stromků, keřů, ale i vybavení na
zahradu, nebo potřeby do domácnosti.
„V letošním roce jsme si pro návštěvníky připravili hned několik překvapení. Jedním z nich je
výstava HOBBY AUTO v pavilonu T1, dalším překvapením je největší přehlídka českobudějovických
sportovních klubů od profesionálních až po hobby kluby. Pavilon T2 bude speciálně věnovaný
HOBBY stavbě s bezplatnými poradnami, dětský program oproti minulým ročníkům bude
rozsáhlejší a atraktivnější,“ říká Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České
Budějovice a.s.

NOVINKY HOBBY 2022
HOBBY SPORT /HOBBY AUTO /HOBBY STAVBA A BEZPLATNÉ PORADNY
HOBBY AUTO: Pavilon T1 se promění na 5 dní v showroom historických a tuningových
automobilů. Exponáty zapůjčí:
o soukromé muzeum veteránů v Jílovicích
o skupina nadšenců tuningových vozů z Českých Budějovic
o tovární prodejce JAWA Písek
o Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Na venkovních plochách budou vystaveny obytné přívěsy a auta lokálních autosalonů.
HOBBY SPORT: Zejména víkendový program bude ve znamení největší přehlídky
českobudějovických sportovních klubů od profesionálních až po hobby kluby.
Na venkovní ploše číslo 114 se budou prezentovat kluby:
o VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – Barevný minivolejbal
o SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE AKADEMIE, Z.S.
o SPORT KLUB RB, Z. S. – aerobic, gymnastika, pohybovky pro děti, joga pro děti apod.,
BUDWEIS HELLBOYS – hráči amerického fotbalu
o HELL‘S CHEERLEADERS ČESKÉ BUDĚJOVICE

o T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE, BUDWEIS DISCGOLF CLUB, Z.S., BOX CLUB TÁTY
NĚMCE, TAEKWON-DO FIGHT CLUB Z.S., AKTIVITY FITNESS, Z.S. BASKETBALOVÝ
SPORTOVNÍ KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE
Národní pavilon Z se od pátku do neděle změní ve fitness arénu, kde proběhnou 2 pravidelné
závody v rámci BCROSS CHALLENGE, ve kterých poměří své síly ti nejlepší jednotlivci a týmy
nejen z Česka.
HOBBY STAVBA A BEZPLATNÉ PORADNY: Pavilon T2 bude speciálně věnovaný stavbě, budou
zde i 4 bezplatné poradny z oblasti stavebnictví, úspor energie, svoji poradnu bude mít i Cech
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.
DOPROVODNÝ PROGRAM: Hudební program se tradičně odehraje v Pivovarské zahradě. V pátek
se návštěvníci můžou těšit na exkluzivní PŘEDPREMIÉRU NOVÉHO PRAŽSKÉHO MUZIKÁLU
DOKTOR FAUST, jehož autory jsou českobudějovičtí rodáci Vojtěch Adamčík a Jan Batysta,
v sobotu pak na speciální hosty, populárního herce MARTINA ZOUNARA a jeho seriálovou
a divadelní kolegyni Martinu Randovou. Neděle je už několik let ve znamení oblíbené soutěže
VOŘÍŠEK ROKU, kterou Výstaviště pořádá ve spolupráci s charitativní organizací Cibela z. s.
a spolkem Zvířata v nouzi o.s., provozující odchytové služby, a útulkem Animal rescue. Majitelé
soutěžících voříšků mají VSTUP na výstavu ZDARMA! Vítěze vyhlásí a ceny předá známý televizní
moderátor Karel Kašák, hlavní porotce celé soutěže.
DĚTSKÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: Program pro rodiny s dětmi bude větší než v předchozích
ročnících výstavy HOBBY, podílí se na něm:
o Kláštery Český Krumlov
o Radost v písku
o Agentura Duhovka
o Hravé peklo Bernartice
o Safari Resort Hluboká u Borovan
o CATERINGSERVIS - BS s.r.o. – chytání ryb na výstavištním rybníku
o HOPSÁRIUM České Budějovice a JUMP FAMILY - ČESKÉ BUDĚJOVICE – skákací hrady a
trampolíny
o Táborské muzeum čokolády a marcipánu s.r.o.
o EKO-KOM, a.s. – Tonda obal na cestách
o Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i. – mobilní vědecká laboratoř
Rozmístění vystavovatelů a programu je vyznačeno v mapě areálu, která je součástí PRŮVODCE
VÝSTAVOU HOBBY (pro návštěvníky ZDARMA).

PRAKTICKÉ INFORMACE
pořadatel výstavy HOBBY:
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 38 7 714 213
e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz
#vystavistecb
předseda představenstva:
Ing. Mojmír Severin
místopředseda představenstva:
Ing. Mgr. Zdeněk Volf
projektový manažer výstavy:
Tereza Benešová, tel: + 420 775 854 695,
e-mail: benesova@vcb.cz
tisková mluvčí, akreditace novinářů:
Mgr. Michaela Čeňková,
tel: +420 770 143 439,
e-mail: cenkova@vcb.cz

fotograf:
Tomáš Miklík, tel.: +420 778 730 855
e-mail: miklík@vcb.cz
termín konání výstavy: 11. – 15. května 2022
otevírací doba:
st – so 9:00 – 18:00 hodin
ne
9:00 – 17:00 hodin
otevřené brány pro vstup do areálu:
brána č. 1, 2, 3 a severní brána
vstupné:
plné vstupné 120 Kč / online100 Kč
zlevněné vstupné 80 Kč/online 70 Kč
školní výpravy 50 Kč
rodinné vstupné 280 Kč/online 240 Kč

