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Po obrovském úspěchu podzimní ýstaly
Chovatel a stejně vydařeném předchozím

ročníkuvýstavy Náš chovatel, lze
oprávněně očekávat, že i letošní osmý

ročníkstředočeské krajské ýstaly Náš
chovatel, jenž proběhne na ýstavišti v
Lysé nad Labem od 1l. do 13. ledna,
přiláká tisíce návštěr'níků '

Q$

Bude pro ně připraveno
to nejlepší, co se podařilo
v kraji odchovat: 1 300
kálík-u' 2 000 holubů'
500 kusů drůbeže.

NÁŠCHOVATEL
11. -

Součástí Našeho

3. 1. 2013

STAVITEL

15. - 17.2_ 2013

chovatele...
více na straně 5

...

S*

STAVITEL

REG]ONY
15. - 17. 2.201

Ve dnech 15. 17. února
2013 výstaviště Lysá nad
Labem uspořádá v pořadí
již 19. ročníknárodní
výstavy stavebních ma-

teriálů a techno1ogií
s názvem STAVITEL
2013, kterou doprovázi

výstava REGIONY

T

'

podnikatelů, zaměřená
na regionální rozvoj,

projektů sdružování obcí,
aktivit místních akčních
skupin či projektů čeryání

LlGNA

28.2 -2.3 2013

finančníchzdro jÍl z

společná výstava měst,

obcí, mikroregionů a

programů Ewopské unie.
...

ŘEMEsLA
24.2_-2.3.2013

více na straně 5

ÉevĚoĚtec

SVĚT BAREV

příznivce zahradničení a zemědělství.

Jaro v Po|abí začíná

Výstaviště v Lysé nad Labem otevře své
brány od středy 20. do neděle 24. bÍezna
vždy od 9. do 17. hodin.
V areálu ýstaviště, a to jak ur'nitř všech
výstar'ních hal, tak na venkovní volné
ploše, bude prezentovat svoje v1lrobky

a služby víc jak sto

osmdesát

vystavovatelů.

28.2.,2.3.2013

zEN,lĚDĚLEc
20_ -

24.3.2413

JARo s KoŇN4l
24.3.2413

20_ -

Na výstavě

Zemědě|ec proběhne
vyhodnocení soutěže Potravinářský
výrobek Středočeského kraj e.

Již tÍicátá osmá ýstava Zemědělec bude
rozkvetlými jarními květinami a dalším
sortimentem oro zahradu a dům lákat

Potravinrářské flrmy soutěží v kategoriích:

alkoholické nápoje, víno, pivo' masné

ýrobky'

mlýnské...

.'.více na straně 8

ELEGANCE

18.-21.4.2013

.!l
tv
NARCIS

18. - 21. 4. 2013

VYSTAVI s TE LYSA NAD LABEM
Y
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Letos j iž posedmnácté
od pátl.u 9. do neděle
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l.tltlr

Iistopadu,

se,

Stg' gtligWr

v Lysé nad

Labem

uskutečníautosalon KoIa,

11.

na němŽ se v reprezentačních
expozicích představí přední
českéí zallranlčni značky
automobilů, které se běŽně
prodávají na našem trhu.
Druhou částíautosalonu je

výstava Rychlá kola, která
předstai,uje průřez reprezentace automobilového a motocyklového SpoÍu ze závodních
tratí a okflhů prál ě up|ynu|é
sezóny. S doprovodným pri,-

gramem. kde návštěvníci

mohou vidět předvádění strojů
a umění jezdců, ale také autogramiády a besedy s jezdci.
www.vll.cz

V rámci autosaIonu se představi
rovněž atraktivní Tunnig show.

Speciální show

n et

ných značek plní úkoly lycházejícíze zásad bezpečnosti
silničníhoprovozu.V pátek
proběhne jiŽ jedenáctý ročnik
soutěže učňůoboru automechanik s účastíminimá|ně deviti
odbomých ško1.
Z uvedených |aktu r,yplýwá, že
Autosalon Kola - Rychlá kola
v Lysé nad Labem patří mezr
nejprestiŽnějšíautosalony u

rad ičn ě

upravených vozů.
V da|ším zajimavém doprovodném programu je připravena
napřík|ad dětská ra||ye o pulovní pohár. které se zúČastňují děti Z dětských domovů
a speciálních škol, které spolu
s profesionálním řidičem v au.
tomobilu na výstavě zúčastně-

nás.

od 9
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Těšímese na vás 9. _ 11. 1l.
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17 hod.
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Zemědělské a chovatelské
výstavy patří na výstar iŠtr
v Lysé nad Labem k nejnavŠtě-

vovanějšim. Ani ceIostátní
výstava drobného zvíÍectya
Chovate|. jeŽ se uskuteční
od 16. do 18. listopadu, si na
nezájem vystavovale|ů ant
návštěvníkůnemůže stěžovat.

pro ně přichystány expozice
ve třech výstavních halách
s necelými 750 kusy hus,

expozicích se budou prezento.

vat chovatelé činčil,nutrií
a moroat.
Výstava je samozřejmě spojena
s prodejem chovných zvířat
a poradenstvím pro začinajicí
chovatele. Návštěvníci budou
mit fovněž možnost nákupu
kmiv, vitamínů, vetelinámích

kachen, perliček, krut, velké,
zďobně|é

a

zakrslé drubeŽe, vč.

bojowých plemen a více jak
2 000 holubů a 2 200 Wá|iktt.
Bude se

konat
sp ec

i

ální

VýstaVa

holubů
Moravských

&
)

přípravkůa chovatelských

pomůcek.
Veškeréinformace můžete najít
na našich weboÚch stránkách

šA

www.vll.cz

pštrosů.Velké pozomosti se
budou u rč itě téŠilbojová
plemena drůbeže,s lep ice

OTEVRENO:

pá

l

l'00.

17 00

so 9.00 - 17.00
nc 9.00 12.00

Brahmán'k'y' nádhemé TuIuské

husy dosahující hmotnosti až

.\l

Na sve si přijdou laici iodbomíci včetně dětí, protože nikde
jinde se do tak blízkéhokontak.
tu se zvířaý nedostanou' Jsou

l2 kg. holubi Římani s rozpětim
k říde I aŽ I|0 centimetrů,
obrovštíkálíci Belgičtíobři, či
naopak minikrálíčcivhodní pro

{.
-dř,t{.*-á.*' ...gĚl&'

chovrbyě.Vukázkolrych

Těšíme se naVaši návštěvu!

.řfr l)olAptkÉ

'. :fr
Mikulášské trhy

3

0, ||' _ 2'

Tradičně' již

poosmnácté,

v prosinci

se

na
ýstavišti v Lysé

nad Labem
uskuteční
Polabské

vánoční trhy. I letos představí
širokéspektrum zboží,ve valné
většině od prvoqílrobců a tedy
za velmi pÍiznivé ceny. Kolem
dvou set prodejců na každém
Ze tři termínůnabídne vánoČni
dárky od potravin a lahůdek,
přes kn i hy, porcelán,
kosmetiku. texti|. od ěvy.
hračky, z\até šperky, či luxusní

kožené zboŽi. Mezi
nejob|íbenějšidárky

českj porce|án'

pa tři

vánoČní

\lA}ročrrlÍRnY

12. ;.1: sti.irlrné trhy 7.-9.

l2.

či medové likéry.
Polabské vánočnítrhy se od
ozdoby

jiných odlišujípestrým

-,i;:

..ll,t;r'

:'l:., i

r l;.

i.:.

doprovodným programem. Ten
,]'.
Začne prosince čertovským
rejem a mikulášskou nadílkou.

Výstar rrí nur in;

Pro letošnírok je přichystána

sontěžpÍožáky základních škol
,,o nejlépe ozdobený vánoční
stromek".
Na dalšídny jsou připraveny
Dny zdraví s VZP. hudební.
tanečnía sponovn i vystoupení

dětSkých souboru. celoden n t
soutěž v aerobicu Děti fittness
aneb Spoíem proti drogám.

módní přehIidky.

trh

umě|eckých řemese|. ochutnárky. hraci plochy pro dělL'
Program q"lrcho1í v sobotu
l5. prosince v podvečer
monumentálním ohňostrojem.
Pro návštěvníky jsou trhy
otevřené od 9 do 17 hodin,
vsfupné se nepIati. KaŽdoročně
.. Po la bské vánočnítrhy..

navštívíkolem padesáti tisíc
lidí.

Soutěž - ''Polabské cukrování 2012''

magazínu Receptář
Receptář
Redakce hobby
hobby magazrnu

a

Ceský rozhlas Region spo1u s Výstavištěm

Lysá nad Labem q'hlašují soutěŽ pro
všechny, kteří, doma pečou vánoční

cukroví. Soutěže se můžezúčastnitkaždý,
kdo ve stanoveném termínu na adresu
wýstaviště doručídeset identic\ých vzorků
jednoho druhu cukroví dobře zabaleného v
krabičce buď poštou, nebo osobně.
PůjdeteJi nakoupit dárky na Mikulášské
trhy (30. 11 . - 2. 12.) nebo Stříbmé tÍhy (7.
12. - 9.12.)' tak přineste soutěžní cukroví.

odevzdávat se bude na stánku

RECEPTÁŘE haleAl. Uzávěrka soutěže
bude 9. 12. 2012. Cukroví bude r,ystaveno
po celé tři termíny vánočních trhů v hale
v

u

pódia.

Všechly přijaté soutěžní vzorky nejprve
posoudí odborná porota' jmenovaná
pořadateli. Úkolem porotců bude vybrat
nej chutněj šía nejkrásnější cukroví pro
ťtnále.

Veřejné finále soutěže se uskutečnív
sobotu 15. prosince2012 od 12.00 do 14.00
hodin na ýstavišti v Lysé nad Labem, a to
v rámci zábavného pořadu ReceptáÍe,kteý

je

součástídoprovodného plogramu

Polabských vánočních trhů 2012. Hostem
receptáře bude Bára Štěpánová.
Ceslcý rozhlas Region při ťrnále natočí

pořad PoCHoUTKY za účastiNadi
Konvalinkové a Patrika Rozehnala.
Všichni finalisté obdrži hodnoÍnévěcné
ceny a roČnípředp|atné hobby magazínu
Receotář'

Adrcsa pro doručenísoutěžních vzorkťt:
VLL Masarykova 1727,289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55] 202
Případnó dotazy zodpoví:

za výstaviště Jitka Soldátová, tcl.| 724 395 810
,132
9I.I 053
za Receptář Milan Richtermoc, tel.:
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všE.Hxo MŮžlrE zis|(ÁToD 5vÉ zDRAvo í PoJ|šŤov Y?

až 1.oo Kčíaj.koukolipohybovou á*lvitu aočkování
při sPlnění staiovených podmínet (prog6m zdÉvý život)
5oo Kč pří5pěvek pro vaše dítě do
(píogÍám zdÍává'odina)

r'

let na iakékou očkováni nebo fixiííovnátka

5ooKčpřispěvekprovašéditěodó'24týdnůvěkunaočkováníp.otjrctavi'ím

vás PodPořííe)
{proglam ch6ňte 5vé dítě'
'ny
úsporu aŽ a00 Kč přinálopu ořkovacícb látekpíot|klíšťovóencefalitidě
(prcgíam Jedna dávka zdama)
léčéb.ě'ozdavnýpobyt Mořský konik s fi nanč. ím píspěvke'n
(píoeraň ořský koĎík)
a' 600 (č přispěveh na nákup polfav|n v p.o8t.nu Bez|ePková diéta'
piispěvek|.
'
u!čen plo pojištěn.évzP ČR ve věku do 19let vč€tně
s diagnostikou onemocněn.Íéliakl€ a jevyp|ác€n lednou 2a.tvrtlétí
Ýlío inÍormacÍ ía ww.qp..r/ktl.ít|/vyhody/'lían.n|.PíspéYky

.ž'0%llévypřiíáklpÍŽnožías|UžebuíadypartnéúubuPevnéhozdí.Ýi
]o % FAKToR PLUs ' porádeísÍýí ý ob|as|i zdiaýé ýýžiýy' zdÍavý životnístyl
20% Centrum Bella . rchabi|ltačnl služly' íela$čnía sporrovní masáže'
15

o/.

deto)dlačnl2.baly
Angelsalon. konpletní ko5netkké sl!žby

sAMBAR 5PoRŤ. oútdootovéob!€čénI
stomatologiclá ordiíácé" dentálnl hygien.
10% MotoÍlel Píahá ' bazénv. .a!n.
vice ýýhod na stÉnkách Klubu pevného 2d6víwvrw'qp.CŽlkPz
12 %

1o %

InÍonuÍe se ná ld|ént9kýCh pfa(ovišlí(h v€ 5tř€doče5kém k'njl
nebo na wW'vzplz/s|Íédoceskv
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ltAS GHOYAIET
Náš chov:rtc| a k|ulrovó !'Ístavv

Po obrovském úspěchu
podzimní výstavy Chovatel
a stejně i ydařenem piedchozírn ročníkuvýstavy Náš
choVatel, lze oprávněně
očekáVat. ze i letošni osmý

holubů, 500 kusů drubeŽe.

SoučástíNašeho chovatele

2013 budou i celostátní klubové

L_.,

roč n ík středočeskékrajské
výstavy Náš chovatel, jenž
proběhne na vystariŠti v Lysé

nad Labem od I l. do ll. lcdna,
přiláká tisíce návštěvníků.
Bude pro ně připraveno to
nejlepší. co se podaii|o l kra1r
odchovat: l 300 hálíků'2 000

-#

výstavy holubů - brněnských
voláčů,gigantů, rySů, Íejdičů
a racků, hýlů a norimberských
skřivanů, slepičálcu, českých
čejek a lysek, slepic - maransek

a

římana s rozpětím kříde| aŽ | |0

cm či holuba

maltézského

slepičáka, jehož stavba těla ho
napÍosto odlišuje od ostatních
holubů.
Bude moŽnost zakoupit chor ná
zviÍa|a a potřeby pro cho\ atelť.
V pruběhu celé v.ýstavy bude
k dispozici poradenství pro
Začínajícichovate|e a ote\ Íen

trhzviÍat.

otevřeno je od pátku 11. do
neděle 13. ledna (pátek 11 11
hodin. sobota 9 - 17 hodin,
neděle9_12hodin).

vyandotek, králíků- ho-

landských

a

zakrslých teddy.

Ukázkové expozice připravili
chovate1é barevných mutací
činčilj ihoamerických.

Ze zajimavostí je možné
jmenovat napŤíklad holuba

W STAVITEL
Ve dnech 15. _

17 .

února 2013

ýstaviště Lysá nad Labem
uspořádá

v

pořadíjiŽ l9' ročník

národní výstavy

S

taVebníc h

materiá|ů a technoIogií
s náZvem STAVITEL 2013,
kterou doprovázi výstava

REGIONY . společná ýstava
měst. obc í. m ikroreg io n t'.
podnikatelů, zaměřená na
regroná|ni rozvoj. projektů

sdružovártíobc i, aktivit

mistních akčníchskupin Čr
projekLů čerpáni finančnich
zdrojfl z programů Evropské
un1e.

osmnáct předchozích ročníků

výstavy Stavitel, prokázalo

opodstatnění a budoucnost této
veIetržllíakce. od born íc
podltikatelé. maj itelé star ebr

ních firem. projektanti a pra-

covníci stavebních profesí' ale
í lidé' kteří staví nebo které
teprve čeká přestavba nebo
rekonstrukce bydlení, zde
pravidelně hledají inspiracr

možnosli řešen íjej ich stavebních záměrů. Na své si přijdou
i lidé, kteří shánějí třeba jen
drobnosti k renovacím čr
přestavbám. stejné jako domácí kutiIové a c h a IupáÍi.
a

Výstavní novir-ry

i

JI'JV

tradičnísoutěžní prohlídka

řemesel SUSo v nížse
představí obory zedník
a truhlář. Generálním

Nepostradatelnou a divácky
atraktívní součásti výstalry je

partnerem soutěže

je

firrna

Wíenerberger cih1ářský

nay

ázat i na tradicr

celorepublikové soutěže žáků
sus a suu v oboru Instalater.

Hlavním organizátorem
soutěžeje Cech Instalatéru
partner výstavy Stavitel.

CR,

průmysl. Jsme rádi, že můžeme

Dovolujeme si Vás proto pozvat 15 - 17. února.2013 na půdu ýstaviště v Lysé nad Lahem na
dalšíročníkyýstav STAVITEL a REGIoNY Českérepubliky.
Více na našich stránkách www.v|l.cz

m* REG|oNY čR
Dvanáctá společná výstava měst' obcí, mikroregionů a podnikatelů
Výstava nabídne návštěvníkům
pestrou paletu n ab ídky
domáciho cestovního ruchu,

cykloturistiky, agroturistiky,

přírodních zajímavosti,
architektonických památek.

acích a stravov acích
zařizeni a vydavatelských
aktivit. Nemalou měrou se
ubytor

budou prezentovat obce

a

měSta

srým regionálnim rozvojem.
rozvojem venkova' příklady
sdruŽování obci do mikroregionů, aktivit míStních
akčníchskupin. prezenlaci

občanskévybavenosti, úpravou

veiejných proStranslVí.

budováním cyklostezek či
projekty čerpání finančních
zdrojl z programů evropské

J
z
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O

samospráv, tak se zaměřením
kultumě - společenským.
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starostům obcí a členům
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unie. Doprovodný program se
bude odvíjet jak v rovině
odborné, určenépředevším
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LIGNA
BOhIEMNA

V

letošnímroce se uskuteční
10. jubilejní ročníkvýstalry
Ligna Bohcmia 2013, která
je každoročněve lkým
lákadlem, jak pro širokou
veřejnost, tak i pro odbomíky.
V termínu od 28. února do
2. bÍezna2013 se v Lysé sjedou
prestiŽní výrobci a prodejci
zabývajici se předevš ím

jiŽ

dřer oobráběcími stroj i.
truhlářskými stroji a nářadím,
spojovacími materiály a dalšíminástroji a technoIogiemi

pro ZpracoVání dřeva.

obrovskou devizou této výstaly je prvenství v kalendářním
roce, protože právě zde budou

Výstava poskytne průřez

současnénabídky v oboru
barev' laků a technologií pro
povrchové úpravy (banry a laky
na dřevo, lazury bany na kov,
barvy |asádní a ma|ířské.
vnitřní i venkovní, omítky
a Stěrky. tónovací barvy.

mit premiéru novinky

většiny výrobců.

Ve

od

stejném termínu se na
VýslaviŠtiv Lysé koná take 2.
ročníkvýstaql SVET BAREV.

mořidIa. slříkaci technika a pří-

sluŠenslví)'odborným pannerem této r-1'stavy je Cech

malířů a lakýrníků.
DalŠisouČástíl ýstar,ry Ligna

Bohemia 2013

je

rovněž

s tra.
dičními i současnými
expozice ,,Řemes1a..

řemeslníky včetně prezentace
středních odborných učilišť
a škol. Zúčastníse jí ško1y
s ruzným zaměřením. např.
truhláři, automechanici. skláři.

kuchaři, módní návrháři,

kadeřnice a další.Jejich cílem
je ukázat veřejnosti, že i v současnédobě, kdy klesá zájem
m|ádeŽe o učňovskéobory. má
českéřemes1o

st á|e

z|até dt.lo.

Více na www.vll.cz
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VýStavni noVlny

r-ťevĚoĚlec
Jaro v Polabí začínána vÝstavě Zemědělec!

liŽ ÍÍicátá osmá

certifikát, který opravňuj

výstava

ich výrobce k dvouIelému užíváníochranné známky
s logem soutěže. Všechny

jej

Zemědělec bude rozkvetlýmt
jamími květinami a dalším
sor1imentem pro zahradu a dům

oceněné výrobky si budou moct

lákat příznivce zahradničeni a
zemědělství. Výstaviště v Lysé
nad Labem otevŤe své brány od
středy 20. do neděle 24. bÍezna
vždyod9. do 17.liodin.
V areálu \"ýstaviště, a to jak
ur.rritř všech ýstavních hal, tak
na venkovní volné p1oše, bude

návštěvníci výstavy koupit.

K uspokojení zájml zahrádkářů o nákupy jak

rostlinného materiá1u, tak
potřeb a pomůcek pro zahradu

se konají ZAHRADNICKE
TRHY

V prodej i budou okrasné
i ovocné dřeviny, růŽe,

prezentovat svoje výrobky
a sluŽby víc jak sto osmdesát
vystavovatelů.

Na výstavě

masnó výrobky, miýnské a

Potravinářský výrobek Střed<lČeskéhokraje. Potrav ináÍské
firmy soutěŽí v kategoriích:
a1koho1ické nápoje, víno, pivo,

a

Z emě dě 1ec
probehne i yhodnoceni soutěže

pekárenské rnýrobky. pekařské

cukrářské výrobky, m1éko

a mléčnévýrobky.

rned

a výrobky ze vče1íhomedu.
oceněné výrobky obdrŽí

cibuloviny, osiva, sadba,

balkónové rostliny, jahodníky a

trvalky. Pro návštěvníky je
připraven bohaý doprovodný
program' přednášky, poradny
pro pěstitele a také anketa o
zajímavé ceny.

w'g

Potabský motýl 2013

t;'

Ve středu 20 ' bÍezna proběhne
13. ročníktradičníÍloristické

studentů
zahradnických škol a oosoutěže

borných uČiliŠt.Polabský

motý1. SoutěŽícípracují přímo

před zraky návštěvníků,což
dé|á ze soutěŽe velmi atraktivní

podívanou. Na q'hodnocení
soutěže se podílípřední čeští

floristé, novináři a také VIP
porola V če|e s ptedsedkyní herečkou Bárou Stěpánovou.

V

odpoledních hodinách bude

soutěž vyhodnocena a předány

ceny vítězťtm. S outěžn í
expozice včetně ostatních
soutěžních prací budou

zajimavých noi inek. Vy-

stavovatelé přivezou do Lysé
to nejlepšíze své produkce.
Pěstitelé budou moci r'ybírat
z celé řady osiv paprik, rajčat,
okurek, kořenové zeleniny (pro

ty je právě v tu

dobu

nejvhodnější doba výsevu)
i

květin.

Raj če melounové
dostalo název Duo je kulaté, menší,

Velmi žádané jsou odrůdy

ovocných rajčat. která svými
názvy, ale i tvaŤem a l1/barvením kopírujíovoce ke
kterému jsou přirovnávána a
jsou určena pÍedeviim pro děti.
RajČe datlové Po Ilic ino - je sytě
červené,oválné, zra1ý plod je
šťavnatý,vynikaj ícílahůdkové
chuti.

i po

zbywající dny
výstavy Zemědělec.

vystaveny

NOVINKY V SORTIMENTU OSIV
Letošnísezóna přinese mnoho

e

průměr plodu je

3 - 4 cm. Vyzrálé plody jsou na

povrchu

,

který

je červený ,

zelenoŽlutě žíhané.Plody jsou
šťavnatés menšínr mnoŽStvim
sernen, mají sladkou, velmr
dobrou chuť.

Výstavní noviny

fARC S Koillrt
Ve dnech 20. - 24.3 2013, tj
od střec|y c|o neděle' proběhne
na Výstavišti v Lysé nad

Labem

l4. ročníkvýstaw

koní a všeho. co k nim patří Jaro s koňmi 20l3.

parkuru, kosýrnní lrystoupení
a mnoho dalšího. Všechny
koně, které návštěvníci uvidí na
venkovnim předvadiŠli v akci.
si během celé výstavy budou
moci prohlédnout v hale Al,
kde budou ustájení.
Ná\ ště\ nici si budou moci
Zakoupit potřeby pro chovatele,
jezdce, veterinámí přípravky,
krrnívové doplňky' přívěsy,
stájove technologie. kovářské

zboží,odbornou

a

1iteraturu

nebude chybět ani po-

radenství pro chovatele.

V rámci rýstavy bude rovnéŽ
probíhat divácká an'keta o hodnotné ceny.
Výstaviště Lysá nad Labem se
těšína Vaši návštěvu od 20. do
27' 3. 2013. Pro veřejnost je
otevřeno denně od 9,00 do
17,00 hodin.
Více na www.vll.cz

Na této výstavě bude vystaveno
více neŽ 30 koní většiny plamen
chor aných v Ceské republice.
Na ruce. ale iv akci na předr adišti se piedstavi dvojspieŽí

Starokladrubských běloušů
Kinštíkone,
dále budou předvedena
tepIokrer ná. plnokrer ná.
chladnokrer ná. sporto\ ni.
historická i malá plemena,
poníci a miniatul.ní koné'
V doprovotlném program u
a vraníků.FríŠtí
a

budou k r idění také vozarajské

ukázky, westernová show,
dámy v sedle, drezva' lkázky

DOPROVODNY PROGRAM
Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný
plogram' kteý bude probíhat na venkovní ploše.
Připraven je od středy do neděle vždy dopoledne

od 10 hodin a v

odpoledních hodinách cca

ve 14.00 hodin, potrvá asi

1

hodinu.

V

hale A1 bude možnost Zakoupení jezdeckých
potřeb, krmiv, výŽivy pro koně, upomínkových
předmětu s koňskou tématikou, obrazů koní
a dalšího,co ke koním patří. K dispozici Vám
budou odborní prodejci jezdeckých potřeb, krmiv
a dalšíhosor1imentu nezbyného pro chov koní.
P|emena koní předváděnáv roce 20|2:

Lipicán, Quarter horse, Fríský kůň, Americký
klusák, Ceský teplokrevník, Holandský teplokrevnik. Bavorský lep|okre\nik. Ceskomoravský

belgik' Norik, Slretlandský pony, Minihorse,
We1šský pony.

Výstavní noviny
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Ve dnech 18. - 21. dubna se na

výstavišti v Lysé nad Labem
uskutečníjiž osmnáctý ročnik
výstavy EIegance.

Výstava ELEGANCE 2013

nabídne návštěvníkům,
především však ženám
moderní trendy v oblékání.
Spolupracujeme se stá1ýmt
Vyslavovate|i. a to jak výrobci.
dovozci i prodejci z oboru
konfekce, textilu, spodního

prádIa. koŽené konfekce

koženégalanterie. Každým
rokem se fu sejde přes 100

vystavovatelů. Většina z nich
jsou českéfirmy, což návštěvntce velmi oceňují, zvláště proto,
Že jejich ceny jsou ve|mi
přátelské. Vedle textilu a prádla
zde návštěvnice najdou stánky

s bižuteriía kosmetikou.
Zpestřením bude doprovodný
program s módními přehlídkami.

i

Více na www.vll.cz

AVANTGARDA
Dvanácté pokračováníbude mít v rámci E|egance úspěšná soutěž mladých módních tvůrců

AVANTGARDA 2013.
Ve čtvr1ek 18. dubna 2013 se utkají studenti v soutěži oděvrrích oborů, a to v tvorbě z tradičních
netradičníchmateriálů. Ve stejný den změří své dovednosti i studenti . šperkaři.
V pátek 19. dubna se bude soutěžit v oboru kadeřnickóm a vizážistickém. Záštifu nad touto soutěŽí převzal
TomášArsov, známý zpořadu Mladší o pár let...
a

"o

"s

''

Současně s výstavou Elegance proběhne výstava
nakoupit dětské oblečení'hračky a kočárky.

DĚTSKÝ snN. Návštěvníci budou moci

DETSKY

S{qrcis
Výstava si mezi širokou

veřejností získala obrovskou
popuIarifu. Ustřední expozicí

výstavy Narcis budejako každý
rok obrovské pestrobarevné
aÍanŽmá z rozkvet |ých narcisů.
ruIipán ů a dalŠíchjarnich
kVětin. doplněné ok rasným i
dřevinami, bonsajemi a dalším
rost1inným materiálem.
NáVštéVnícibudou moc i
obdivor al desetitisice květů
jamich rozkvet|ých cibu lov in '
Nebude samoziej Iné chybět
poradenská sluŽba pro zahrádkáÍe, žádaná expozice vinařů s

..koŠlem..a odbomé časopisy čt

publikace.

Výstava se koná ve ve|mi

přihodnému termínu. kdy už
pro všechny zahrádkáře klepe
jaro na dveře a přichází ta celou

dlouhou zimu toužebně očeká-

vaná chvíle, kdy je naprosto
nezbytné začítrýt. hrabat.
osívat a sázet, a necelý měsíc
pÍed ',zmrzlými muži.., po
nichžlžmižeme dát květiny na

balkóny, terasy a do volné půdy,
aniŽ bychom se museli obárat
výrazněj šíchranních mrazíků.
NávŠtěvnícisi budou moci
nakoupit vše, co potřebují pro
svoji zahradu - osiva, okrasné a
ovocné dřeviny. ze|eninovou i
květinovou sadbu, balkónovky
a další květiny, tak i zahradnické potřeby a zahradní nábytek.

Čpon-line
Kupte sijízdenku na vlak
výhodněji on-line
Ušetřete čas e peníze nákupem jízdenek
v eshopu ČD a získejte da|šívýhodyl

r
l
l

pohod|ný a rych|ý nákup

s|eva 3 % na nákup Většiny poloŽek
místenkv zdarma

systém Vám automaticky VyhIedá nejvýhodnějšÍ jÍzdenku.

ProŽijte kIidné Vánoce, nechte se hýčkat |ázeňskými
, 'procedurami, bohatým ku|turním a spo|ečenským
programem a gurmánskou nabíd kou.
Stravování: p|ná penze a Štědrovečernívečeře, vánočnícukroví
lázeňské procedury jsou součástí programu: 2x pobyt v so|né jeskyni, 1x uhličitá koupe|, 1x přísadová koupe|, 1x k|asická částečná masáž, poukázka na vánočníobčerstvení.
Bohatý vánočníprogram se s|avnostním přípitkem, spoIečenskými večery, koncerty
a vánočnínadí|kou.
8 dní / 7 nocí od 20' 12. do 27. 12,
6 dní / 5 nocí od 22' 12. do 2l.12.
Cena na osobu kat.*** 7.2oo,. Kč Cena na osobu kat'*** 8.950,. Kč
Cena na osobu kat. * * * * 7.8oo,. Kč Cena na osobu kat.**** 9.3oo'- Kč
kat,*** Hotel Libenský, Hotel Libuše, kat'**** Hotel zámeček
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NAŠ cHoVATEL 2013

8' slřodočeská \.ýstava drobného zvÍňéctva
rozšířená o speciá|ky k|ubŮ
13. 1.2013
11.

1.

STAVITEL 2013

19. národní výstáVa stavebnÍch mateíá|ů

15.2.- 17.2.2013
KoN4UNÁLNí TEcHNIKA 2013

Výs|ava komuná|n í |echniky' nakládánis odpady'
íecyk|ace' ÚkIidu' čiš|ěnía městského mobiIiáře
15.2. - 17.2.2013

REG|oNY ČEsKÉREPUBL|KY 2013

ffi"*

6A
\=7

&
rry,
.ú.
',t$tl

12'spo|ečná výstáVa mést, obcí, mikÍoÍegionú

- 17.2.2013

LIGNA BOHEMIA 2013

10' mezinárodní kontraktační a prodejni Výsiava
strojů, nástÍojú' zařízenía mateíiá|ú pío

dřevozpmcující pÚmys|

/A

\v

[&T-TA?

&

ŘEMESLA 2013

19' \4,s|ava nářadí pro zpracování dfuva. kovů'
sk|a a oslainích mateÍiá|ú
24. 2:.- 2. 3. 2013

sVĚT BAREV 2013

2. rcčníkmeŽinárodn í výstavy barev |akú a techno|ogil
pÍo povrchové Úprávy

24.2.-2.3.2013

zEN'lĚDĚLEc 2013

38. námdnl Výstava ze|eně' mechanizace'
pěstite|stvÍ' kvěiin, sko|ogie a zpÉcován I výpěstků

20.3.

-24.3.2013

IT

JARo s

,R

ELEGANCE - AVANTGARDA 2013

KoŇ|\,l| 2o13
14'Výsiava konla VŠeho co k n]m patří

..íooL

\ŤŤf

14.4. - 21.4.2013

DÉTSKÝ sEN 2013

".š

Výs|ava dětského ob|ečenía hraěek
1A.4. - 21.4.2013

NARCTS 2013

w

íw
.rE\.

F
*

6

12. Výstava narc]sú, tu|ipánŮ a da|štch

jarních cibu|ovin a zahladrické tíhy
18.4. -21.4.2013

NATU RA VIVA 201 3
18' mezináÍodnÍ Výstava mys|ivos|], Íybářství,
vče|ařs|Ví a 2ahrádkáiswí
22.5. -26.5.2013

RŮŽoVÁ zAHRADA 2013

3' ce|oslátní Výstava růŽí,|etních květin

13.6. - 16.6.2013

sENIoR - HANDIcAP: AKT|VNÍ ŽIVoT

201 3
12' výstava prc |idi' kieřÍ nezŮstávají sedět doma
13.6. - 16.6.2013

Š|KoVNÉRUcE NAŠ|cH sENloRÚ 2013

14' roóník \.islavy ze soutěŽe.'pío íadost a potěšenj"
13. 6. - 16. 6. 2013

zahEdnické tňy

FEsTIVAL VĚŠTĚNí2013
4' Íočník\.ýstavy magie' astío|ogie a VěŠiěni
11.7. - 14.7.2013

DOIMOVATEPLO 2013

19' Výstava býového vybaveni'
nábÍku a výápěni

6.9. -8.9.2013

PoLABSKÝ KN|ŽNÍ VELETRH 2013

10' výstava pro všéchny mi|ovníky kÍásných knih

6. 9. - 8. 9. 2013

S,EP

EEI

TŘl DNY sE áoHRANÁŘ| 2013

12' ročníkakce pňedstavujict inleqrovaný
6. 9. - 8. 9. 2013

,&)

cELoSTATNl \.ýSTAVA MLADÝoH KML|KÚ
ADRŮBEŽE 2013

T(

20' ínézináíodn Í výstava konía všeho co k nim palří
2A. 9. - 22. 9. 20 t3

\::7

&
uÁ5r
€!.9*"

20.3. 24.3.2013

18' výsiava módy' obuv] a koženého zboží

11.7. 14.7.2013

6. 9. - 8. 9. 2013

28.2.- 2.3.2013

@f

17. ce|os|átn i Výstava květin a

3' Výstava dekoÍacia bÍových dop|ňkl]

DoVoLENA 2013

15.2.

KVĚTY 2013

DEKORACE 2013

á podnikale|Ú ce|é čsskéÍepub]iky

15.2.,17.2.2013

Výstava cestovnich kance áři, cestovnich ágentuÍ

LÁZEŇsKÝ VELETRH 2013

4' \^i's|ava |éčebné'Íehabi|itáčnía íe|axačnipéče
'13.6. - 16.6.2013

20. 9. - 22. 9. 2013

KÚŇ 2o13

ZEMĚDĚLEc 2013

39. nárcdní \.'slava zeLeně' mechanizace,
pěstiie|ství. květin' ekoogie a zpracovánl výpěstk!:l
3. 10. - 6. 10. 2013

NÁŠ cHoV 20í3

18. Výstava hospodářských zvirat techno|oglí pÍo
chov a vebnnáín'ch pomŮcek

3. 10.

-

6. 10. 2013

EXOTIKA 20,I3

ť
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6' ce|os|á|ní Výs|ava exo|]ckého piactva' ákvarijnÍch
Íybek' teÍar]jnich zvířal a exotických rosl|in
24. 10. - 24. 10. 2013

KOLA 2013

18' výstava automobi|Ů' motocyk|ú
a jeiich přísIušenstvÍ
8. 11. - 10. 11.2013

oYKL|sT|KA 20í3

3' V'istava jízdn lch ko]a jejich přÍs|uŠens1vÍ
8.'11. - 10. 11.2013

RYoHLÁ KoLA 2013

14' výsiava závodnich automobi|ů a ínotocyk|ů

8.

11.

-

10. 11.2013

CHOVATEL 2013

ce|os|átní Výsiava drcbného ŽVÍřectva
15.11. - 17. 11.2013

PoLABsKÉ VÁNoČNÍTRHY 2013
Pří|eŽitost k předvánočním nákupŮm

19' loČn|h ob||bených pÍodejních adve.ln ch výs|u.

l,1|KULÁŠsKÉTRHY

6. 12.

-

B.

12.2013

sIŘiBRNÉ TRHY

13.12. - 15.12.2013
ZLATÉ TRHY
20.12. -22. 12.2013
ZMÉNArERM NU ýi5ŤÁV

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727 ' 2B9 22 Lysá nad Labem
fel.: +420 325 552051, Fax: +420 325 552 050, E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

]

HMZENA

