Areál cibulová hala Všestary:

VŠESTARSKÁ
OSL AVA

CIBULE
NIVY
A

10:30

Všestarská cibule a Niva – „Dámy“, představte se (odrůdy, pěstování, skladování, výroba,...)

10:45

Další vybrané regionální potraviny – uvidíte, uslyšíte nepoznané

11:00 – 12:00

Václav Upír Krejčí „A bude legrace“ – pro děti i pro vás (staňte se na chvíli dětmi)

12:15 – 15:30

Gastroshow (použití cibule a Nivy v gastronomii) – to umíte také!

12:15

Mažoretky A-TEAM HK I.část – potěšte oko (pro odvážné – potěšte obě oči)

10:30 – 15:30

Navštivte Archeopark Všestary – pravěk nejsou jenom dinosauři!

10:30 – 15:30

Koňské spřežení – jízda v kočáru jen pro vás (a zadarmo!)

10:30 – 15:30

Automobiloví veteráni – zvenčí i zevnitř

12:15 – 15:30

Ozdobné krájení do ovoce a zeleniny – Czech carving studio

12:15 – 15:30

Workshopy pro nejmenší – ale i pro největší!

12:15 – 15:30

Soutěže pro dospělé – vyhrajte si svou cibuli a Nivu!

10:30 – 15:30

Kytarové duo Pianka – pro radost z krásného dne!

13:45

Mažoretky A-TEAM HK II. část – pro vytrvalce...

Areál cibulové haly ve Všestarech:
Vitaltech přehlídka nejmodernější zemědělské techniky
– posaďte se za volant traktoru

Prohlídka skladů a technologie zpracování cibule – je na co koukat!
Prodej vybraných regionálních potravin – chutnají skvěle!
Možnost nákupu Všestarské cibule k uskladnění za speciální ceny
Možnost nákupu Nivy k večeři a vínu –neuděláte chybu!

Areál ZD Rozběřice:
Vitaltech přehlídka další nejmodernější zemědělské techniky
– posaďte se za volant kombajnu

Prodejna Vitaltech www.vitaltech.cz – atraktivní ceny pro každého

Areál mléčná farma Chlum:

12. ZÁŘÍ 2015 / 10:30 HOD.

Prohlídka kravína – najdete 10 rozdílů?

Areál odchovny telat Neděliště:
Prohlídka porodny a odchovny telat – adoptujte si své telátko...

Zemědělské družstvo Všestary, největší producent cibule v ČR,
vás zve na Oslavu Všestarské cibule a Nivy,
pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky.

ZDARMA kyvadlová doprava

Všestary – Rozběřice – Chlum – Neděliště
a zpět v půlhodinových intervalech

Občerstvení za hubičku

Programem vás bude provázet moderátor
VÁCLAV KOPTA

Guláš a cibulačka z Všestarské cibule, rožnění selátka,
krůt a jiné pochutiny

Vstupné: Žádné
Parkování:

Dle pokynů organizátorů nebo viz mapa na webu

Více na: www.oslavavsestarskecibule.cz

