
 

 
 

    ZO ČZS  Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. za podpory  městyse Častolovice pořádají 22. výstavu ovoce, zeleniny a květin 
ve dnech 6. – 9. října 2022 

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH      
                                                Radost – Krása – Užitek       
                                    areál sokolské zahrady, sokolovna a zahrádkářské budovy    
                                                                V ČASTOLOVICÍCH 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY BUDE PŘIPRAVENO:                                                                 PROGRAM: 

-přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních Čech,   
 vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a rezistentní,                                         
-ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů, 
-přehlídka staročeských a stále velmi dobrých odrůd jablek, 
-expozice hroznového vína, ořechů, paprik, cibule, brambor,  
-samostatná kolekce bylinek, ukázky gastronomie a stolování,  
-současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a česneků, 
-výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, jiřinek a mečíků  
-ukázky chovatelů, kaktusářů, včelařů, ornitologů a mykologů,  
-po celou dobu výstavy poradenská služba, odborné přednášky, 
-tradiční velká soutěž o nejlépe naaranžovanou misku ovoce,   
  Zeleniny a květin s vyhlášením výsledků 9. 10. v 15,00 hod. 
-výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků, 
-ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé ochutnávky,  
-stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej ovocných     
 stromků a keřů, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky,  
 a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahrad. nábytku  
-bohatý doprovodný kulturní program a bohaté občerstvení, 
-možnost návštěvy galerie obrazů akad. malíře A. Hudečka, 
-po dohodě možnost návštěvy zahrád. muzea v Hradci Králové, 
-po celou dobu výstavy bude zámek v Častolovicích otevřen, 

ČTVRTEK 6. 10. 2022 
 09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy 
 09,00 h. Zahájení soutěž v aranžování ovoce 
              zeleniny a květin 
 10,00 h Slavnostní zahájení výstavy za účasti 
              RR ČZS, krajských a okresních orgánů 
12,00 h. Zasedání KKR ČSZ východních Čech  
14,00 h. Hudební vystoupení  
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy 
 
PÁTEK 7. 10. 2022                                                                             
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy. 
09,00 h. Soutěž v aranžování misky ovoce 
09,30 h. Vystoupení hudební skupiny  
13,30 h. Vystoupení zábavného hudebního  
              orchestru  
14,00 h. Přednáška a beseda na zahrádkářské                    
              odborné téma          
17,00 h. Konec druhého dne výstavy 
. 
SOBOTA  8. 10. 2022 
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy. 
09,00 h. Soutěž v aranžování misky ovoce  

09,30 h. Hudebně zábavný orchestr  
13,30 h. Koncert orchestru  
14,00 h. Aranžování květin        
17,00 h. Konec třetího dne výstavy 
. 
NEDĚLE  9. 10. 2022  
09,00 h. Zahájení čtvrtého dne výstavy 
09,30 h. Zasedání Územní rady ČZS    
              Rychnov nad Kněžnou 
10,00 h. Vystoupení skupiny            
13,00 h. Koncert skupiny      
14,00 h. Taneční skupina  
15,00 h. Ukončení soutěže v aranžování 
16,00 h. Celkové ukončení výstavy 
 
Předpoklad vstupného:  děti do 6 let zdarma 
 žáci do 15 let,ZT, ZTP 50 Kč. důchodci 80 Kč   
 dospělí 100 Kč, rodinné 2 dospělí + 1 - 4 děti  
  240 Kč 
Parkovné po celou dobu výstavy zdarma 
Bližší na www.zahradkari.com a na telefonu 
721311719 


