
 

 

 

 
 

ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR  

aneb POHODÁŘI NA TRÁV Ě 
 

15. 5. - 16. 5. 2015 
 
 

  Hudební a umělecký festival, hry, soutěže, zábava, zážitkové atrakce, prezentace neziskových organizací. 
  Nabídka volnočasových aktivit a prázdninových táborů. Soutěže a malování s Nadačním fondem Kryštůfek, 
  výuka první pomoci a ukázka záchranářského vozidla ZZS Jčk, malá zahradní železnice, ZOO koutek, 
  simulátor F1, prezentace Městské policie, ukázka středověkých zvyků a soubojů, pódiová vystoupení aj. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Kontakt na organizátora: 
  POHODÁŘI VSKH 
  e-mail: pohodari.vskh@seznam.cz 
  GSM: +420 724 410 286 
  www.pohodari.com 

 
 
 
 
 
 
 

   PARTNEŘI  

Areál zahrádkářské kolonie České Budějovice Pražské předměstí 
Pražská - Strakonická sjezd z Nádražní ul. 

Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E mapa na www.pohodari.com 

Tento projekt je spolufinancován 
Statutárním městem 
České Budějovice 

Rádi bychom pozvali jednotlivce i skupiny, 
děti, mládež, studenty, dospělé i seniory, 
rodiče, školy, spolky, širokou veřejnost na 

POHODÁŘI  VSKH  

Centrum pro volný čas 

Soutěž o věcné ceny za donesení největšího počtu (hmotnost) 
plastových víček na podporu speciální rehabilitace Klim-Therapy 
v Klimkovicích  
pro Adélku Jiranovou z Českých Budějovic 
pátek 15.května 9:00 - 18:00 h. 

sobota 16.května 10:00  - 19:00 h. 



 

 
 

aneb POHODÁŘI NA TRÁV Ě 

   
 

 
 

 
 
 
 

www.vskh.cz 
 
 

750 let založení města České Budějovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     vstupné zdarma 

 

 

    PARTNEŘI  

pátek 15.května 9:00 - 18:00 hod. 
 

9:00 hod. - 15:00 hod. zážitkový doprovodný program 
   * Malování s Kryštůfkem záchranářem 
  NADAČNÍ FOND KRYŠTŮFEK 
   * Výuka první pomoci a ukázka záchranářského vozidla 
 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA J ČK 
 

9:30 hod. - 10:00 hod. - ukázka výcviku psů Městské policie ČB 
 

9:00 hod. - 18:00 hod. zážitkový doprovodný program 
   * Malá mobilní železnice - provozuje Spolek Malá železnice 
   * Skákací hrad - provozuje Občanské sdružení Děti Řepice 
   * ZOOterapie na cestách ... s Romanou Bočkovou 
   * Canisterapie Simona Dušková s Angusem 
   * Hugo a tým   www.klaunhugo.cz 
   * Soutěže, hry, sport, pohyb, zábava, malování na obličej 
   * Pódiová taneční, divadelní a hudební vystoupení 
   10:30 hod. * Canisterapie Marcela Popelová s Almou 
   15:00 hod. * Módní přehlídka - Mezinárodní dámský klub 
   15:30 hod. * Rebels country music C.B. 
   16:30 hod. * Dětský aerobik MC Máj ČB 
   * Muzikoterapie s Hanou Bobinou Mösnerovou 
 

17:00 hod.  * RENTGEN * czech heavy metal 
19:00 hod.  *  country "A JE TO TROCHU JINAK" *  

sobota 16.května 10:00 - 19:00 hod. 
 

10:00 hod. - 17:00 hod. zážitkový doprovodný program 
   * ZOOterapie na cestách ... s Romanou Bočkovou 
   * Malá mobilní železnice - Spolek Malá železnice 
   * Skákací hrad - Občanské sdružení Děti Řepice 
   * Simulátory F1 www.simulatoryf1.cz 
   * A.K.A. - Akademie rytířských umění ČB 
   * Hugo a tým   www.klaunhugo.cz 
   * Soutěže, hry, sport, pohyb, zábava, malování na obličej 
   * Pódiová taneční, divadelní a hudební vystoupení 
   16:00 hod. * nevidomí klávesista Radek Žalud * 
 

16:00 hod. - 20:00 hod.  folkový lok 
   16:30  * Luboš HRDLIČKA a Lazareth * 
   17:00  * Honza BICAN a SEŠLÍ PŘÁTELÉ * 
   19:00  * SEMTAM 
   20:00  * country seskupení "A JE TO TROCHU JINAK" 
 

Soutěž o věcné ceny za donesení největšího počtu (hmotnost) 
plastových víček na podporu speciální rehabilitace Klim-
Therapy v Klimkovicích pro Adélku Jiranovou z Českých 
Budějovic. 

hudební a umělecký festival, hry, soutěže, zábava, 
zážitkové atrakce - akce pro jednotlivce i skupiny, 

děti, mládež, rodiny, dospělé i seniory 

areál zahrádkářské kolonie České Budějovice 3 Pražské předměstí 
Pražská - Strakonická sjezd z Nádražní ul. 

Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E mapa na www.pohodari.com 
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