
Pořadatelé zvou na tuto výstavu všechny zájemce 
a milovníky krásy a přírody 

Velikonoční výstavu
„Velikonoce – svátky jara“

v Častolovicích
ve dnech 12.–14. dubna 2019 
Otevřena bude každý den od 9 do 17 h. 

a v neděli do 16 h.
Výstavní plocha se nachází v zahrádkářské budově, v sokolovně, tak i v hangárech a pártystanu. Také na

otevřených plochách budou vystaveny samostatné kompozice. Základním prvkem výstavy jsou velikonoční
tradice a zvyky v kombinaci se staročeskými řemesly. Protože to je výstava zahrádkářů, bude všude vidět i

výpěstky a šikovnost  pěstitelů, včetně zahrádkářské odborné poradny. 

Pro návštěvníky chystáme
� Ze staročeských zvyků bude ukázáno malování, tepání a barvení kraslic, výroba a malování perníků různými
technikami, staročeské pečení našich babiček, tvorba různých ozdob a tradičních velikonočních předmětů. 

� Chybět nebude ani ukázka paličkování vamberecké krajky, šití patschworku, vyšívání ubrusů a deček, výroba
různých předmětů z papíru, lýka, bambusu, šustí, ze dřeva a dalších přírodních materiálů. Z řemesel návštěvníci
uvidí ukázku práce na starém hrnčířském kruhu, práci na kolovrátku, řezbářství, kovářství, broušení skla a
drátkování, ukázku košíkářství včetně pletení pomlázek. 

� Milovníci velikonočních tradic spatří i ucelený soubor velikonočního týdne, jako největšího křes�anského
svátku v roce, přehlídku krojů, verše různých koled, říkadel a seznámí se s původem velikonočního svátku. To vše
bude doplněno stylovou keramikou a broušeným sklem. Celá výstava bude naaranžována s využitím jarních
květin – cibulovin v kombinaci s tekoucím potůčkem, vodotrysky a vodní kaskádou. 

� V zahrádkářském koutku, kromě různých návodů a rad mohou návštěvníci uvidět i přehlídku zimních odrůd
jablek s doporučením jejich pěstování. 

� Tradiční a přitom oblíbenou součástí výstavy bude i v letošním roce soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se
každý může dva dny před výstavou přihlásit. Vyhodnocena bude poslední den výstavy. 

� Pořadatelé každým rokem pro návštěvníky připravují nějaké novinky. V letošním roce budou poprvé po celou
dobu výstavy účinkovat hudební orchestry a skupiny. Po prohlídce celé výstavy, která má plochu 2 500 m2,
může každý navštívit i stánkový prodej, který bude zaměřen jak na velikonoční tematiku, tak na zahradnické potře-
by a výpěstky, ovocné stromky a keře, zeleninovou sadbu, květiny a další, to vše bude pro zákazníky připraveno. 

� Bohaté občerstvení přímo na výstavě je samozřejmostí � Parkovné po celou dobu výstavy bude zdarma
� Bližší informace na tel.: 721 311 719 ��Pořadatelem výstavy je ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n. Kn. a m. Častolovice

www.zahradkari.com


