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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
PODZIMNÍ VÁCLAVSKÁ   P O U Ť 

31. ročník 
 
 
Termín konání: 21. 09. – 03.11. 2013 
 
Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice 
 
Počet atrakcí: cca 40 
 
Atrakce ze zemí: Česká republika a další 
 
Organizátor: INCHEBA PRAHA spol. s r.o. 
 KOČKA s.r.o. 
 
Garant MP: PALMA  - Česká asociace majitelů lunaparků, 

cirkusů a stánkového prodeje 
 
Zahájení provozu: sobota 21.09. 2013 v 10:00 
 
Otevírací hodiny: úterý – pátek 14:00 – 21:00 hod 
 sobota – neděle 10:00 – 22:00 hod 
 (vč. svátků, školních prázdnin) 
 pondělí: zavřeno (mimo školních prázdnin a svátků) 
 
Den pro postižené děti: pondělí 14.10.2013, 12:00-16:00 
 vstupné atrakcí zdarma 
 
Vstupné: vstup zdarma 
  
 
Kontaktní informace: http://www.incheba.cz 
 info@incheba.cz 



Strana 2 (celkem 2) 

1.10.2013                                                                  ...KDYŽ  CHCETE BÝT VIDĚT 

PODZIMNÍ VÁCLAVSKÁ POUŤ – TIP NA VÝLET PRO CELOU RODINU 
K Podzimní Václavské pouti patří neodmyslitelně i další doprovodné aktivity. Každou 
sobotu a neděli, v průběhu konání PVP, je na Křižíkově fontáně v době 13:00 – 17:00 
hod. pro nejmenší návštěvníky připraveno zábavné kulturní vystoupení klaunů ze 
skupiny MEDŮZA. Děti se budou jistě radovat z veselých klaunů a dalších pohádkových 
bytostí či průvodu masek. 
V celém areálu bude rozmístěn stánkový prodej s různým sortimentem zboží: hračky, 
kanadské žertíky, suché plody, bižuterie,  textil a další. Ani milovníci jídla nepřijdou 
zkrátka: Pro ně budou k dispozici stánky s nejrůznějším občerstvením od orientálních 
cukrovinek po pravá pouťová perníková srdce a řada restaurací. 

 

PROVOZNÍ DOBA POUTĚ 

Úterý – pátek 14.00 – 21.00 hodin 

Sobota, neděle, svátky 10.00 – 22.00 hodin 

Školní prázdniny 10.00 – 22.00 hodin 

Provoz během svátků, školních prázdnin a velikonočních svátku bude od 10-22hod. 
 
 
DEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
V rámci „Podzimní Václavské pouti“ se tak jako každoročně uskuteční již tradiční „Den 
pro zdravotně postižené děti“, tentokrát  je termín stanoven na pondělí 14.10.2013. 
Celá akce je přístupná dětem s handicapem v doprovodu jejich rodičů, vychovatelů či 
kamarádů, dále pak dětským domovům, azylovým domům a ostatním ústavům. Veškeré 
atrakce jsou dětem k dispozici mezi 12:00-16:00 hod. zcela ZDARMA. Kromě atrakcí 
mohou děti shlédnout stálou expozici exotických ryb, žraloků, korálů a sasanek „Mořský 
svět“ a doprovodný zábavný program a vystoupení klaunů ze skupiny Meduza, připraven 
speciálně pro tuto příležitost je pro ně na Křižíkově fontáně, od 12:00 – 16:00 hod. 
Společnost KOČKA s.r.o. chystá koncert předních českých umělců na Křižíkově fontáně.   

 

 

 

Kontaktní informace: 

tel./fax: 220 103 217, 233 377 214 


