28.8. - 2.9.2014
čtvrtek - pondělí
úterý

9:00 - 18:00 hodin
9:00 - 17:00 hodin

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

KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

Čtvrtek 28.8.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Mladá dudácká muzika
13:00 - 15:00 - Folklorní soubor Malý Furiant
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:00 - Šumavská 8
13:30 - 17:00 - Táboranka
Pátek 29.8.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Kapela Duha
13:00 - 15:00 - Folklorní soubor Javor
Pivovarská zahrada - Den dechovky s Českým rozhlasem České
Budějovice a Kubešovým hudebním vydavatelstvím
10:00 - 12:00 - Sebranka z Vlašimi
12:00 - 14:30 - Libkovanka (Přímý přenos ČRo České Budějovice
od 12.00 do 13.00 hod. na 106,4 MHz)
14:30 - 17:00 - Babouci
Letní amfiteátr
16:30 - 18:00 - Pub Animals
Sobota 30.8.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Obec baráčníků Radomyšl
13:00 - 15:00 - Obec baráčníků Radomyšl
Pivovarská zahrada - Národní dožínky
9:20 - hudební blok - Květovanka
10:00 - 10:30 - Slavnostní zahájení Národních dožínek
10:45 - hudební blok - Květovanka
11:30 - hudební blok - Michael Hejč
11:45 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
11:55 - hudební blok - Květovanka
12:40 - hudební blok - Muzika Jožky Šmukaře
13:20 - soutěž pro návštěvníky - Českomoravská myslivecká jednota
13:30 - hudební blok - Muzika Jožky Šmukaře
14:15 - hudební blok - Budvarka
14:55 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
15:05 - hudební blok - Budvarka
15:50 - hudební blok - Michael Hejč
16:10 - hudební blok - Budvarka
(Přímý přenos ČRo Č. Budějovice od 14:00 do 16:00 hod. na 106,4 MHz)
Moderuje: Jan Čenský
Letní amfiteátr
11:05 - hudební blok - Budvarka
11:45 - okénko myslivců - Českomoravská myslivecká jednota
- kynologové a sokolníci

12:00 - hudební blok - Budvarka
12:45 - hudební blok - Furiant
13:25 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
13:35 - hudební blok - Furiant
14:20 - hudební blok - Květovanka
15:00 - soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
15:10 - hudební blok - Květovanka
Moderuje: Ivana Šimánková
Program v Pivovarské zahradě a Letním amfiteátru 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 31.8.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Národopisný soubor Doudleban
13:00 - 15:00 - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:00 - Mistříňanka
13:30 - 17:00 - Jižani
Letní amfiteátr
12:00 - 14:00 - MAMMA MIA!
16:30 - 18:00 - SUPERGROUP.CZ
Pondělí 1.9.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Myslivecká kapela Atlas
13:00 - 15:00 - Myslivecká kapela Atlas
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:00 - Samsonka
13:30 - 17:00 - Lácaranka
Úterý 2.9.
Venkovní pódium mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Folklorní soubor Bárováček
Pivovarská zahrada
10:00 - 17:00 - Babouci

Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM

Dětský koutek
Po celou dobu výstavy
- kolotoče, atrakce
- šlapadla
Sobota 30.8. - celý den
„Finálový závod Česká sekera 2014“
- finále v házení oboustrannou sekerou na terč,
pořádá Husquarna Česko spol. s r.o.
Změna programu vyhrazena!

www.vcb.cz

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM - Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny
Středa 27.8.
Pavilon F4
14:00 - 17:00 - Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární
komory ČR za účasti ministra zemědělství ČR (pouze pro odbornou
veřejnost)
Čtvrtek 28.8. Den Země živitelky, Den technologií
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení 41. ročníku výstavy za účasti
nejvyšších představitelů státu a vlády spojené s předáním ocenění:
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek
výzkumu a vývoje v roce 2014
- Slavnostní předání certifikátu národní značky kvality KLASA
- Slavnostní předání certifikátu „Český výrobek - garantováno
Potravinářskou komorou ČR“
Areál výstaviště a pavilon R2
9:00 - 12:00 - Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas
Pavilon Z - 1. patro
14:00 - 17:00 - 7. ročník mezinárodního semináře
„Moderní technologie v zemědělství“, pořádá Obchodní zastoupení
Ruské federace v ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR
a Оbchodní a průmyslovou komorou RF
Pavilon T1 Den českých pekařů a cukrářů
Pátek 29.8.
Družstevní den, Den českého venkova
Pavilon Z - 1. patro
10:30 - 13:00 - Seminář „Historická a ekonomická role výrobních
družstev od Rakouska-Uherska do současnosti. Struktura
hospodářství ČR - rizika a perspektivy“, pořádá Družstevní
Asociace ČR
9:00 - 13:00 - Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádá
Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s MMR a MZe.
13:00 - 15:00 - Seminář „Označování potravin“, pořádá MZe, Sekce
potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin
13:00 - 16:00 - Diskusní fórum „Ovoce 2014“, pořádá Unie ovocnářů
jižních a západních Čech
Pavilon Z - expozice NS MAS ČR a CSV
15:30 - 16:30 - AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR) ve spolupráci s NS MAS ČR
- odborná akce u zázemí hlavního pultu, diskuze na dané téma
RODINNÉ FIRMY (generační výměnu nepřežije 70% podniků
- rady, tipy a doporučení pro úspěšné zvládnutí nástupnictví
v rodinných firmách)
Pavilon R3
9:30 - 12:30 - Jednání Ekonomické komise Agrární komory ČR
13:00 - 14:30 - Tisková konference Agrární komory ČR
a Českého statistického úřadu k výsledkům sklizně a výsledkům
AGROCENSU
Volná plocha 507 a pavilon Z
19:00 - „Večer venkova“, pořádá Národní síť Místních akčních
skupin ČR ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov
a Spolkem pro obnovu venkova ČR
Pavilon R2
11:00 - Oficiální vyhlášení exponátů oceněných v soutěži Zlatý
klas, tisková konference
Sobota 30.8. Národní dožínky, Den myslivosti
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení Národních dožínek za účasti nejvyšších
představitelů státu a vlády, pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci
s Výstavištěm České Budějovice a.s. a agenturou Kristián production
spol. s r.o.
Volná plocha 507 (u Pavilonu Z)
11:45 - 12:15 - AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR) ve spolupráci s NS MAS ČR - představení
projektů pro začínající podnikatele (SVOU CESTOU), řemeslníky
(FANDÍME ŘEMESLU!) a ženy (PODNIKAVÁ ŽENA)
Neděle 31.8. Den zdraví
Volná plocha 508
9:00 - 16:00 - „Den zdraví“ PROMO stánek Informačního centra
bezpečnosti potravin (soutěže o ceny, informační materiál), pořádá
MZe, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny MZe
10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 - hudebně zábavný program pro děti
a rodiče dua Standa a Vanda na téma zdravá výživa a bezpečnost
potravin „Přijede k nám návštěva“, pořádá MZe, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin
Volná plocha 310
11:00 - 12:00 - dřevorubecká show Stihl Timbersports M. Komárka
14:00 - 15:00 - dřevorubecká show Stihl Timbersports M. Komárka
Pondělí 1.9. Den zemědělství
Pavilon Z - 1. patro
9:00 - 15:00 - „Den společnosti Agroteam“
13:00 - 15:00 - Seminář: „Půda - nejcennější zemědělská
komodita“, pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR

Pavilon Z - zázemí expozice NS MAS ČR a CSV
10:00 - 14:00 - jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.
Pavilon R3
10:00 - 13:00 - Jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR
k aktuálním otázkám myslivosti v souvislosti se zemědělským
a lesnickým hospodařením.
Po celou dobu výstavy
Pavilon T
Prezentace a ochutnávka regionálních potravin ze všech krajů ČR,
prezentace významných institucí, zemědělských strojů, technologií
a služeb pro zemědělce
Pavilon R1, R3
Prezentace historie soutěže Zlatý klas
Prezentace myslivosti, lovectví a rybářství
Pavilon Z, volná plocha 507
Pavilon Venkova - prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní
sítě Místních akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR,
místních akčních skupin z ČR, Národnej siete rozvoja vidieka SR,
ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova) a dalších
českých i zahraničních partnerů. Prezentace regionálních produktů
ve spolupráci s Asociací regionálních značek na volné ploše 507.
Pavilon D5
Potřeby a krmiva pro hospodářská zvířata
Pavilon C
Výstava historické zemědělské techniky, pod záštitou ministra
zemědělství ČR
Volná plocha 508
Lesní pedagogika - aktivity pro děti a mládež, pořádá Mze
Volná plocha 310
Předvádění práce se sekerou a nožem s odborným výkladem firmy
AC-T servis, spol. s r.o. K tanci a poslechu hraje kapela Černej kůň
(pátek - pondělí). Každý den ve 13:00 setkání se sokolníky a jejich
loveckými dravci. Spolupořadatelem programu je C H Catering s.r.o.,
AC-T servis, spol. s r.o. a ČMMJ.
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 ochutnání rybích specialit
v zahradní restauraci
Předvadiště
Čtvrtek 28.8.
10:00 - Starokladrubské klisny - ukázka jízdárny a poslušnosti,
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n/Labem
12:00 - Starokladrubské klisny - jezdecké hry, SŠ chovu koní
a jezdectví Kladruby n/Labem
13:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi, Jihočeský chovatel, a.s.
14:00 - Starokladrubské klisny - ukázka voltáže, SŠ chovu koní
a jezdectví Kladruby n/Labem
Pátek 29.8.
9:30 - Předvádění plemenných koní, SŠ chovu a koní a jezdectví
Kladruby n/Labem
10:00 - 15:00 - 2. Jihočeská Angus show, pořádá Český svaz
chovatelů masného skotu
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi, Jihočeský chovatel, a.s.
Sobota 30.8.
9:30 - Nákupní trh plemenných beranů, Jihočeský chovatel, a.s.
11:00 - Starokladrubské klisny - jezdecké hry, SŠ chovu koní
a jezdectví Kladruby n/Labem
12:00 - Soutěž Junior teamu ČSCHMS (mladí chovatelé)
13:00 - Starokladrubské klisny - ukázka voltáže, jízdárny
a poslušnosti SŠ chovu koní a jezdectví
15:00 - Ukázky práce ovčáckých psů s ovcemi, Jihočeský chovatel, a.s.
Neděle 31.8.
11:00 - Předvádění plemenných koní na ruce, Jihočeský svaz
chovatelů koní
13:00 - Předvádění plemenných koní v zápřeži, Jihočeský svaz
chovatelů koní
15:00 - Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi, Jihočeský chovatel, a.s.
Pondělí 1.9.
9:30 - Předvádění plemenných koní na ruce, Jihočeský svaz
chovatelů koní
10:00 - 15.00 - 1. Jihočeská Limousine show, pořádá Český svaz
chovatelů masného skotu
15:00 - Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Úterý 2.9.
11:00 - Předvádění plemenných koní na ruce, Jihočeský svaz
chovatelů koní
12:00 - Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi, Jihočeský chovatel, a.s.

Změna programu vyhrazena!

