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14.5. - 18.5.2014
inspirace a nápady pro zahrádkáře,
chovatele, kutily a stavebníky
Receptář prima nápadů “Minigrilování”
Velká návštěvnická soutěž

www.vcb.cz

D.I.E.C – Mistrovství Evropy parketářů

O D B OR N Ý D O PROVOD NÝ P ROGRAM
Středa 14.5.

Pavilon Z - „Den vína a všeho, co k dobrému vínu patří“
10:00 hod. - Slavnostní zahájení 23. ročníku výstavy
9:00 - 16:00 hod. - „Den vína a všeho, co k dobrému vínu patří“
- povídání nejen o víně, ochutnávky, cimbálová muzika
Pavilon T2
9.00 – 17.00 hod. - X. Mistrovství Evropy parketářů
- soutěž 10 evropských týmů mladých parketářů do 25 let

Čtvrtek 15.5.

Pavilon Z „Den s Cechem malířů a lakýrníků ČR“
10:00 hod. - Vystoupení sboru Radostné přátelství
10:30 – 13:30 hod. - „Den s Cechem malířů a lakýrníků ČR“
- Poradny a praktické ukázky na téma: „Povrchové úpravy a opravy
sádrokartonových konstrukcí“
13:30 hod. - Přednáška na téma: „Dobré bydlení – domov
v celostním pohledu“
14:30 hod. - Přednáška na téma: „Chytrá izolace“
15:00 hod. - Přednáška včetně ochutnávky na téma: „Včelí produkty“
16:00 hod. - Vystoupení hudební školy První soukromé ZUŠ
Pavilon T2
9:00 – 14:00 hod. - X. Mistrovství Evropy parketářů
- soutěž 10 evropských týmů mladých parketářů do 25 let

12:00 hod. - Hádáme s Dr. Přemkem Podlahou, Kateřinou
Kalendovou a Cechem malířů a lakýrníků České 		
republiky
- Soutěžní pořad, v němž budete poznávat taje malířského
a lakýrnického řemesla
13:00 hod. - Vylosování vítěze Velké návštěvnické soutěže
13:30 hod. - Přednáška na téma: „Rozmnožování kaktusů a jiných
sukulentů“
Předvadiště
10:00 – 16:00 - Rodeo show – show pro všechny malé i velké
v podání nejlepších českých i zahraničních jezdců
- ProRodeo Tour 2014 - 4. ročník národního šampionátu nejvyšší
rodeové soutěže v atraktivních disciplínách

Po celou dobu výstavy

Pavilon T2
- Výstava „Vše pro podlahy“ – odborné poradenství, včetně praktických
ukázek
Pavilon Z
Odborné poradny pro zahrádkáře, včelaře, kaktusáře, pěstitele
Pavilon T1
- „Rybářský veletrh“ - praktické ukázky všeho, co k rybaření patří
- Poradna ZDARMA pro návštěvníky v oblasti malířství a lakýrnictví
včetně praktických ukázek v expozici Cechu malířů a lakýrníků
České republiky
Pavilon H - Pavilon tvůrčích dílen
Přijďte se seznámit s rozmanitými tvůrčími technikami a naučte se
Pátek 16.5.
je pod odborným vedením ovládat.
Pavilon Z - „Den s časopisem Receptář a společností
Odnesete si své vlastní výrobky jen za cenu materiálu, inspiraci
CHEMOLAK Trade, spol. s r.o.“
a třeba i nového koníčka.
9:30 hod. - Floristické ukázky jarních dekorací
Pavilon R1
10:30 hod. - Představení a prezentace výrobků společnosti
Expozice Českého svazu chovatelů České Budějovice
CHEMOLAK Trade, spol. s r.o.		
- králíci, morčata, drůbež, holubi a kočky
11:00 hod. - Zahájení programu „Den s časopisem Receptář“
Volná plocha 107
11:15 hod. - „Moje Jižní Čechy“ – úvodní směs známých písní
Vzorová zahrada
a melodií v podání hudební skupiny „VINŠ DUO“
11:30 hod. - Nejlepší recepty kuchaře Petra Stupky, včetně ochutnávky Dům služeb u hlavní brány
Měření tělesných hodnot (cholesterol, krevní tlak, BMI apod.)
12:30 hod. - „Legendy se vrací“ – medailon stálice české
– Poradna podpory zdraví Národní sítě podpory zdraví, o.s.
populární hudby, zpěvačky Ivety Simonové
Rybářská bašta
Autogramiáda Ivety Simonové
Ukázky filetování a zpracování ryb
13:30 hod. - Směs známých písní a melodií v podání hudební
Ukázky živých ryb v akváriích a kádích
skupiny „VINŠ DUO“
Chytání ryb na zapůjčený nebo vlastní prut, možnost instruktáže
14:00 hod. - Pěstování rajčat doma v nádobách a v květináčích,
dobré rady známého zahradníka Ing. Vlastimila Šindeláře, Možnost zakoupení čerstvých ryb či ochutnání rybích specialit
v zahradní restauraci
včetně ochutnávky
14:30 hod. - Závěrečné, rozlučkové populární písně a melodie
KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
v podání hudební skupiny „VINŠ DUO“, divácká soutěž
Středa 14.5.
o ceny Receptáře
Pivovarská zahrada
14:45 hod. - Kulinář Petr Stupka čaruje - povídání o moderním
vaření podle tradičních receptů včetně malé ochutnávky 10:00 - 13:00 hod. - Samsonka
13:30 - 17:00 hod. - Malá muzika Nauše Pepíka
Pavilon T2
Letní amfiteátr
13:00 – 15:00 hod. - Odborný seminář „Podlahy pro památky“
14:00 - 17:00 hod. - Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
Pavilon R3
9:30 – 18:00 hod. - Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO Čtvrtek 15.5.
– postupové kolo 18. ročníku celorepublikového projektu řemeslných Pivovarská zahrada
škol v oboru truhlář a zedník. Pro návštěvníky budou připraveny 10:00 - 13:00 hod. - Rožmitálská Venkovanka
13:30 - 17:00 hod. - Březovská 10
ukázky dalších řemesel v podání studentů a žáků místních škol.
Letní amfiteátr
Sobota 17.5.
15:00 - 17:00 hod. - Rangers Band
Pavilon Z - „Den s Receptářem prima nápadů
Pátek 16.5.
a s Dr. Přemkem Podlahou“
Pivovarská zahrada - „Den dechovky s Českým rozhlasem
9:30 – 16:00 hod. - Finále kuchařské soutěže televizního Receptáře České Budějovice a Kubešovo hudebním vydavatelstvím“
prima nápadů
10:00 hod. - Horalka z Domažlic
- Televizní diváci vaří před porotou a před kamerou na jevišti podle
12:30 hod. - Sebranka z Vlašimi
svých receptů v soutěži: „Minigrilování“ s Dr. Přemkem Podlahou 15:00 hod. - Babouci
- Pod záštitou kulináře Petra Stupky
Letní amfiteátr
Pavilon R3
15:30 - 17:30 hod. - Tlustá Berta
9:00 hod. - Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
– postupové kolo 18. ročníku celorepublikového projektu řemeslných Sobota 17.5.
škol v oboru truhlář a zedník. Součástí programu je exhibice Pivovarská zahrada
uměleckého zpracování stavebního materiálu YTONG v podání 10:00 - 13:00 hod. - Šohajka
13:30 - 17:00 hod. - Jižani
sochaře a designéra Mgr. Jiřího Ježe.
17:00 hod. - Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen Letní amfiteátr
15:00 - 16:15 hod. - Laura a její tygři
Předvadiště
16:30 - 17:45 hod. - Abraxas
10:00 - 17:00 - Rodeo show – show pro všechny malé i velké
Neděle 18.5.
v podání nejlepších českých i zahraničních jezdců
- ProRodeo Tour 2014 - 4. ročník národního šampionátu nejvyšší Pivovarská zahrada
10:00 - 17:00 hod. - Babouci
rodeové soutěže v atraktivních disciplínách
Letní amfiteátr
Neděle 18.5.
15:00 - 16:00 hod. - Kyanid
Pavilon Z „Den soutěžení“
Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM.
10:00 hod. - Poradna na téma: „Podpora zdravý a zdravého
Změna programu vyhrazena!
životního stylu“
10:30 hod. - Poradna včetně ochutnávky na téma: „Včelí produkty
pro zdravý organismus“

