
Budoucnost českého zemědělství a českého venkova
Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR

25. -30. 8. 2016
čtvrtek - pondělí        9:00 - 18:00 hodin 
úterý                              9:00 - 17:00 hodin

®

KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

Čtvrtek 25.8.
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:30 - Samsonka
14:00 - 17:00 - Jihočeští rodáci

Pátek 26.8.
Pivovarská zahrada 
- Den dechovky s Českým rozhlasem České Budějovice a Kubešovo 
hudebním vydavatelstvím
10:00 - 12:00 - Sebranka z Vlašimi
12:00 - 14:30 - Skalanka
14:30 - 17:00 - Babouci

Sobota 27.8.
Pivovarská zahrada - Národní dožínky
   9:20 - hudební blok - Keramička
10:00 - 10:50 - Slavnostní zahájení Národních dožínek
10:50 - hudební blok - Keramička
11:50 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
11:55 - hudební blok - Keramička
12:55 - chvilka s harmonikou - T. Kohout, J. Pašata
13:20 - hudební blok - Doubravanka
13:50 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
13:55 - hudební blok - Doubravanka
14:25 - myslivecké okénko – členové Českomoravské myslivecké jednoty
14:35 - hudební blok - Doubravanka
15:35 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
15:40 - hudební blok - Doubravanka
16:45 - hudební blok - Doubravanka
Program v Pivovarské zahradě pořádá Agrární komora ČR  

ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s. a agenturou 
Kristián production spol. s r.o., za dramaturgické podpory 
Jaroslava Šprongla.

Neděle 28.8.
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:30 - Trnkovjanka
14:00 - 17:00 - Jižani

Pondělí 29.8.
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:30 - Malá muzika Nauše Pepíka
14:00 - 17:00 - Stříbrňanka

Úterý 30.8.
Pivovarská zahrada
10:00 - 17:00 - Babouci

Dětský koutek
Po celou dobu výstavy
- kolotoče, atrakce

Sobota 27.8.
„Finálový závod Česká sekera 2016“, 
pořádá Husqvarna Česko spol. s r.o.
- finále v házení oboustrannou sekerou
na terč

Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM.

Změna programu vyhrazena.



Změna programu vyhrazena.

Čtvrtek  25.8. – Den Země živitelky,
Den českých pekařů a cukrářů
Pivovarská zahrada 
10:00 - Slavnostní zahájení 43. ročníku 
výstavy za účasti nejvyšších představitelů 
státu a vlády spojené s předáním řady 
ocenění
Pavilon Z - 1. patro 
Odborné semináře, 
Den českých pekařů a cukrářů
Pavilon F4 
13:00 - 17:00 - Proexport a zemědělští 
diplomaté, pořádá MZe ČR
Pavilon T1
Den českých pekařů a cukrářů

Pátek 26.8. – Den českého venkova
Pavilon Z - 1. patro
Odborné semináře, diskuzní fórum, tisková 
konference 
Pivovarská zahrada
20:00 - „Večer venkova“, pořádá Národní síť 
Místních akčních skupin ČR ve spolupráci 
s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem 
zemědělství a Spolkem pro obnovu 
venkova ČR

Sobota 27.8. – Národní dožínky
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení Národních
dožínek za účasti nejvyšších představitelů 
státu a vlády, s předáním certifikátů Český 
výrobek garantováno Potravinářskou
komorou ČR a Ceny prezidenta 
Potravinářské komory ČR za nejlepší
inovativní potravinářský výrobek

Neděle 28.8. – Den zdraví
Volná plocha 402
„Den zdraví“ - hudebně zábavný program 
pro děti a rodiče 

Pondělí 29.8. – Vodohospodářský den
Pavilon Z - 1. patro
Odborné semináře a jednání
Protokol R2
IV. česko - izraelský vodohospodářský 
seminář
Pavilon F4
Odborný seminář

Úterý 30.8. – Den myslivosti

Po celou dobu výstavy
Pavilon T1 
Prezentace a ochutnávky regionálních
potravin ze všech krajů ČR, prezentace 
významných institucí, prezentace 
technologií a služeb pro zemědělce
Pavilon T2
Technologie pro živočišnou výrobu 
Pavilon R1, volná plocha 310
Pavilon myslivosti
Pavilon R3
Prezentace rybářství, zemědělství, 
středních a vysokých škol 
Pavilon Z, volná plocha 507 
Zemědělská technika
Pavilon C1
Výstava historické zemědělské techniky 
Jihočeského zemědělského muzea
Pavilon E1
Prezentace Svazu českých a moravských 
výrobních družstev
Pavilon B1
Stavebnictví, potřeby pro zahrádkáře, 
technologie
Pavilon B4
Prezentace svazů, potravinářů
Pavilon H 
Expozice Českého svazu chovatelů 
drobného zvířectva
Pavilon D8
Prezentace koní
Pavilon D1-3
Chovatelé, prezentace hospodářských 
zvířat
Volná plocha 402
Lesní pedagogika - aktivity pro děti 
a mládež, pořádá MZe ČR
Dům služeb u hlavní brány
Měření tělesných hodnot (cholesterol, 
krevní tlak, BMI apod.) - Poradna podpory 
zdraví Národní sítě podpory zdraví,  z. s.
Rybářská bašta 
Ukázky filetování a zpracování ryb
- v každou celou hodinu
Ukázky živých ryb v akváriích a kádích
Chytání ryb na zapůjčený nebo vlastní prut, 
možnost instruktáže
Možnost zakoupení čerstvých ryb či ochut-
nání rybích specialit v zahradní restauraci

Předvadiště
Čtvrtek 25.8.
10:00 - Starokladrubské klisny - ukázka 
jízdárny a poslušnosti
12:00 - Starokladrubské klisny - jezdecké 
hry
13:00 - Ukázky práce ovčáckých psů 
s ovcemi
14:30 - Starokladrubské klisny - ukázka 
voltiže

Pátek 26.8.
  9:30 - ukázka jízdárny a poslušnosti
10:00 - 15:00 - 3. Jihočeská Angus show
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů 
s ovcemi

Sobota 27.8.
10:30 - Starokladrubské klisny - jezdecké 
hry
12:00 - soutěž Junior teamu ČSCHMS 
(mladí chovatelé)
14:00 - Starokladrubské klisny - ukázka 
voltiže, jízdárny a poslušnosti 
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů
s ovcemi

Neděle 28.8. NOVINKA! OVČÁCKÝ DEN 
  9:30 - Předvádění plemenných koní
na ruce
10:00 - 15:30 - OVČÁCKÝ DEN - Nákupní 
trh, přehlídka beranů Zwartbles
Ukázky: stříhání, dojení a pasení ovcí, ukáz-
ka zpracování vlny, prodej ovčích výrobků 
15:30 - Předvádění plemenných koní
na ruce, v sedle a v zápřeži

Pondělí 29.8.
  9:30 - Předvádění plemenných koní 
na ruce, v sedle a v zápřeži
10:00 - 15:00 - 2. Jihočeská Limousine 
show
15:00 - Ukázka práce ovčáckých psů 
s ovcemi

Úterý 30.8.
11:00 - Předvádění plemenných koní 
na ruce, v sedle a v zápřeži
12:00 - Ukázka práce ovčáckých psů 
s ovcemi

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

www.vcb.cz


