
  - 8,00 - Slavnostní zahájení výstavy ČSCH Vlčí Habřina a Včelařů Rohovládova Bělá

  - 8,00 - Zahájení výstavy ČSCH Vlčí Habřina a Včelařů Rohovládova Bělá

  - 15,30 - Slavnostní předání cen vystavovatelům

Sobota 11. září 2021 – otevřeno 8-17 hod.

Český svaz včelařů Rohovládova Bělá
Český svaz chovatelů Vlčí Habřina

kraj Pardubický
Výstaviště ČSCH  

Program výstavy
Pátek 10. září 2021 – otevřeno 8-13,30 hod.

  - 8,00-15,00 - Živá hudba - Hudební skupina KV Band Pardubice 
  - 15,00 - Koncert dechovkové hudby 
  - zdobení perníčků, tvoření z korálků, výroba ozdobných zápichů ke květinám, 
odlévání figurek z vosku, výstava patchworku, letecké modelářství, skákací hrad

a další doprovodné programy

  - 8,00-16,00 - Živá hudba - Hudební skupina KV Band Pardubice 
  - Soutěž a ukázky Králičího hopu po celý den              
  - tvoření z korálků, výstava patchworku, skákací hrad          

Po oba dny prodejní výstava květin a chovatelských potřeb, ukázka řemesel
a řemeslných dovedností, kovářských, truhlářských. 

OKRESNÍ VÝSTAVA OKRASNÉHO PTACTVA
DOPLNĚNÁ VÝSTAVOU

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

V l č í  H a b ř i n a

Výstava včelařů a chovatelů pro školní děti s doprovodným programem

Neděle 12. září 2021 – otevřeno 8-16 hod.

Občerstvení zajištěno – pivo Pernštejn, nealko nápoje,   

Projížďky kočárem, na koních a ponících, atrakce pro děti, skákací hrad

Ve vnitřních a venkovních prostorách výstava okrasného ptactva, králíků, holubů, bažantů, 
drůbeže, koz, ovcí, motýlů a brouků. Ve vedlejší hale expozice floristiky a aranžování květin, 

ukázky vytáčení medu, prodej stánkařů.
okrasné drátkování nádob, zahradní keramika, předvádění včelařských pomůcek,

zahrádkářských výpěstků, výrobků z proutěného zboží, různé keramiky, staročeské

Bližší info na www.chovatelevlcihabrina.cz

Po oba dny se konají trhy pro prodejce a stánkaře různého zboží.
Žádáme prodejce, aby si na uvedenou výstavu a trhy rezervovali místo

na telefonu 602 387 889 nebo 777 343 667. Místo pro prodejce zdarma, obsluha stánku 70 Kč za osobu.

uzeniny, jídlo, cukrovinky, zmrzlina a jiné

Vstupné pro dospělé 70 Kč, děti od 10 do 15 let 30 Kč.
Přihlášky na výstavu a rezervace míst pro prodejce

na telefonu 602 387 889 p. Mach nebo 777 343 667 p. Knížek.


