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FESTIVAL UMÌNÍ
1. - 3. 9. 2017

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA
MLADÝCH KRÁLÍKÙ
8. - 9. 9. 2017

CELOSTÁTNÍ TRH
DROBNÝCH ZVÍØAT
9. 9. 2017

Ve dnech 15. až 17. záøí se na
výstavišti v Lysé nad Labem koná
další v poøadí již 24. roèník nejstarší a
nejvìtší výstavy koní v Èeské
republice Kùò 2017.
Pravidelní návštìvníci si již zvykli na
tradièní program, který v kostce
pøedstavuje vše nejlepší z hipologické
souèasnosti ÈR. Pochopitelnì to
navazuje na staleté tradice...
...více na stranì 4
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KÙÒ
15. - 17. 9. 2017

ZEMÌDÌLEC
5. - 8. 10. 2017

NÁŠ CHOV
5. - 8. 10. 2017

Pokud jste nevyhráli ve sportce a na
cestu kolem svìta nemáte, pøijeïte
urèitì do Lysé nad Labem na nejvìtší
evropskou výstavu papouškù,
bažantù, kachnièek, plazù, akvarijních
ryb, drobných hlodavcù a šelem, kterou
doplní aranžmá exotických rostlin a
stromù. Jubilejní 10. roèník výstavy
Exotika probìhne od 25. do 29. øíjna.
Exotická pøíroda v Lysé nad Labem...
... více na stranì 6

EXOTIKA
25. - 29. 10. 2017

POSLEDNÍ CESTA
3. - 4. 11. 2017

KOLA
10. - 12. 11. 2017

RYCHLÁ KOLA
10. - 12. 11. 2017

P IV

A VIN
NÉ

NÍ

KOLA
PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI
10. - 12. 11. 2017

Nová Škoda Karoq a další novinky
letošního roku se èeské veøejnosti
pøedstaví u pøíležitosti 22. roèníku
autosalonu Kola 2017 na výstavišti v Lysé
nad Labem, který se koná v termínu od
10. do 12. listopadu 2017.
Výstava KOLA 2017 bude nejvìtší
pøehlídkou automobilových novinek v
letošním roce a je urèena všem milovníkùm
automobilù, motocyklù a jejich
pøíslušenství. Za velké mediální podpory
probìhne i letos prezentace vozù...

... více na stranì 8

CHOVATEL
17. - 19. 11. 2017

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH
1. - 3. 12. 2017

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY
prosinec 2017

DOMOV A TEPLO - JIØINKOVÉ SLAVNOSTI
Zima pomalu volá, každý se rád za kamna schová!
Již první záøijový víkend na výstavì
Domov a teplo poradíme s výbìrem
nového kotle, kamen a vším, co k
vytápìní patøí. Za výhodné ceny
nakoupíte krbová kamna, krbové
vložky, kotle, podlahové vytápìní,
tepelná èerpadla, radiátory, ohøívaèe
vody, kamnáøský materiál nebo
tepelné izolace.
Budete mít jedineènou možnost
prohlédnout si øadu novinek –
teplovodní kotel Rojek v 5. emisní
tøídì pro spalování døevních pelet,
nejprodávanìjší tepelná èerpadla
NIBE, které vytváøí kompletní systém

pro efektivní vytápìní a ohøev teplé
vody, jenž je možné dále rozšíøit napø.
o ohøev bazénu, chlazení apod.

Vystaven bude jediný èeský litinový
automatický kotel splòující
EKOdesign, pøestavbové sady na
kotle, kondenzaèní kotel s vestavìným
bojlerem a další vychytávky
zajišující teplo pro váš domov.
Nekupujte naslepo a pøijïte se poradit
a porovnat výrobky tradièních
významných topenáøských firem od
1. do 3. záøí 2017 na výstavištì.
Druhou èást výstavy jsme tradiènì
vìnovali pìknému bydlení. Firmy
nabídnou nábytek, sedací soupravy,
postele, dveøe, tapety, bytový textil a
dekorace.

Jiøiny - poklad podzimní zahrady
Vy p a d a j í
køehce, ale jsou
otužilé a
pokvetou vám
až do prvních
mrazù. 20 000
odrùd již bylo
vyšlechtìno a

Èeské sklo a umìní žije!

Od 1. do 3. záøí 2017 probìhne veletrh
Festival umìní, v rámci kterého se
mùžete tìšit nejen na rùzné techniky
výtvarného umìní, ale i na kvalitní
èeské sklo, keramiku, porcelán a

mnoho z nich jich uvidíte na 5. roèníku
Jiøinkových slavností od 1. do 3. záøí
2017. Pestrobarevnou krásu aranžmá
Ing. Vlastimila Šindeláøe shlédnete v
pøízemí haly A1. Koupìchtiví
návštìvníci si vyberou na
zahradnických trzích, jak pìstovat
jiøinky poradí odborní pìstitelé z celé

FESTIVAL UMÌNÍ
šperky urèené k prodeji pøímo
návštìvníkùm výstavy. Mimo skla si
budete moci zakoupit originální
umìlecká díla pøímo od jejich autorù,
nebo se sami zúèastnit workshopù, a
rozvinout tak své dovednosti.
Vedle malby na plátno, sklo i hedvábí,
kreseb, grafik, fotografií a plastik zde
budou vystaveny umìlecké šperky a další
užité umìní. Svùj sortiment a výrobu
pøedstaví velké i menší sklárny,
porcelánky a keramické dílny. Výstava
bude doplnìna muzejními exponáty z
dílen èeských mistrù a sbírkami fotografií
pøedních èeských fotografù. Návštìvníci

Soutìž pro veøejnost POLABÍ VE FOTOGRAFII
V rámci festivalu umìní probìhne
výstava soutìžních snímkù 1.
roèníku soutìže Polabí ve fotografii,
kterou Výstavištì Lysá nad Labem
organizuje pod záštitou hejtmanky
Støedoèeského kraje. Soutìže se
mohou zúèastnit jak profesionální,
tak amatérští fotografové. Do
p re m i é ro v é h o ro è n í k u j s o u
pøijímány snímky, které vznikly do
uzávìrky, tedy do 21. srpna 2017.
Hlavní cenu udìluje hejtmanka
Støedoèeského kraje na návrh poroty
soutìže tomu z autorù, který snímkem

ÈR. Pod patronací èasopisu Receptáø,
vystoupí v doprovodném programu
známé osobnosti a na své si pøijdou
milovníci dechovky. Babí léto
pøivítejte s jiøinkami na výstavišti v
Lysé. Tìšíme se na vás!
Více informací na www.vll.cz

nebo souborem snímkù zaslaných do
soutìže nejlépe obrazovì
vystihl život v Polabí. Cena je
vìcná a hejtmanka ji osobnì
pøedá pøi slavnostním vyhlášení
výsledkù a zahájení výstavy.
Ceny do soutìže vìnuje Foto
Škoda.
TÉMATA SOUTÌŽE
1. KRÁSA POLABÍ
2. LIDÉ V POLABÍ
3. PROBLÉMY POLABÍ
4. AREÁL VÝSTAVIŠTÌ V
LYSÉ NAD LABEM
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budou mít možnost vyzkoušet si foukání,
broušení a malování skla a další skláøské a
výtvarné techniky.

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH KRÁLÍKÙ, HOLUBÙ A DRÙBEŽE
Dorostenci budou soutìžit o tituly šampionù!
Celostátní výstava mladých králíkù,
drùbeže a holubù má již velmi
dlouhou tradici. V letošním roce
probìhne již ètyøicátý sedmý roèník
a popáté se uskuteèní na výstavišti v
Lysé nad Labem ve dnech 8. až 9.
záøí 2017.
Výstava králíkù bude zastoupena více
jak pìti sty chovateli z celé Èeské
republiky a vystaveno bude okolo
4000 králíkù. K prodeji bude urèena
více jak polovina vystavených zvíøat.
Dìti rozhodnì zaujme soutìž králíkù v
pøeskakování „Králièí hop“ a
nepøeberné množství zakrslých
králíkù v mnoha barevných rázech.
Domácí vajíèka si budou moci

návštìvníci
zajistit koupí
èistokrevné
drùbeže, která
n e s e
rùznobarevná
vajíèka.
Vy s t a v e n o
bude více než
900 kusù
slepic, kachen,
hus a perlièek.
Druhá celostátní výstava výletkù
holubù nabídne chovatelùm prùøez
hojnì i málo chovaných plemen
holubù rùzné velikosti i zbarvení.
Výstavu mláïat doplní v sobotu 9. záøí

Celostátní trh drobných a exotických
zvíøat. Návštìvníci se mohou tìšit na
poradenství pro zaèínající chovatele a
možnost nákupu chovatelských
pomùcek, krmiv a odborné literatury.
Více na www.vll.cz

www.vll.cz

Celostátní trh drobných zvíøat

21. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA KVÌTIN
A ZAHRADNICKÉ TRHY

13. - 16. 7. 2017
8. výstava astrologie, ezoteriky a magie

otevøeno: 9 - 17 hod.

www.vll.cz
VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

23. VÝSTAVA VYTÁPÌNÍ, NÁBYTKU
BYTOVÉHO VYBAVENÍ A DEKORACÍ

otevírací doba:
9 - 17 hod.

1. - 3. 9. 2017
JIØINKOVÉ SLAVNOSTI
Celostátní výstava jiøin a gladiol

FESTIVAL UMÌNÍ
Výstava èeského umìní, skla, keramiky a porcelánu

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

www.vll.cz
3

kteøí již nìkolik let projevují zájem o
chovatelské trhy a na dlouhodobì
pøetrvávající návštìvnický nezájem o
Celostátní výstavu mladých králíkù,
drùbeže a holubù. Veterinárnì bude hala C
oddìlena a uzavøena pro vstup s jinými než
vystavenými zvíøaty s pøítomností
veterinárního technika a kontrolou
ostrahy.
Podrobnìjší informace vè. ceníkù pro
prodejce a úèastníky trhu naleznete
na www.vll.cz

TENTO KUPÓN PLATÍ JAKO SLEVA 33% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

KVÌTY

zvíøata z výstavní sekce, tak další
èistokrevná zvíøata, která ještì nejsou
výstavnì dospìlá, popøípadì nejsou v
obsahu výstavy vùbec.
Samotný trh bude souèástí celostátní
výstavy Mláïat, která bude probíhat již od
pátku 8. záøí v hale C lyského výstavištì.
Haly A a B se otevøou pouze v sobotu 9.
záøí a rozdìlení bude dle jednotlivých
kategorií. Hala B (králíci, drùbež, holubi,
ovce a kozy), hala A1 (akvaristika,
teraristika, entomologie, bezobratlí), hala
A2 (exotické ptactvo, papoušci, morèata a
ostatní hlodavci). Prodejci budou moci
vjet pøímo do areálu výstavištì na vratnou
kauci, popøípadì si zakoupit celodenní
parkovací kartu. Pro veøejnost bude trh
otevøen od 9:00 do 16:00 hodin, èímž bude
kopírovat i otevírací dobu výstavy Mláïat
(králíci, holubi, drùbež).
Dùvodem propojení výstavy Mláïat a
Celostátního trhu drobných zvíøat je
reflexe na požadavky našich návštìvníkù,

TENTO KUPÓN PLATÍ JAKO SLEVA 25% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

TENTO KUPÓN PLATÍ JAKO SLEVA 25% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

Výstavištì v Lysé
nad Labem je u
chovatelské
veøejnosti zapsané
organizací hned
n ì k o l i k a
celostátních akcí
zamìøených na
drobná zvíøata.
Konají se zde
celostátní výstavy
králíkù, holubù a drùbeže, krajské
výstavy rozšíøené o speciálky klubù,
svìtovì ojedinìlé výstavy exotických
zvíøat a øíjnové celostátní výstavy ovcí a
koz, které jsou souèástí výstavy
Zemìdìlec a Náš chov.
Nyní však stojíme na prahu nové tradièní
akce, kterou by se mìl stát Celostátní trh
drobných zvíøat zamìøený na všechny
výše uvedené druhy zvíøat. Rádi bychom
nabídli našim návštìvníkùm ojedinìlou
atraktivní akci zahrnující jak ohodnocená

MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA KONÍ
A VŠEHO
CO K NIM
PATØÍ

15. - 17. 9. 2017

KÙÒ
Ètvrtstoletí klepe na dveøe
Ve dnech 15. až 17. záøí se na
výstavišti v Lysé nad Labem koná
další v poøadí již 24. roèník
nejstarší a nejvìtší výstavy koní v
Èeské republice Kùò 2017.

Pravidelní návštìvníci si již zvykli
na tradièní program, který v kostce
pøedstavuje vše nejlepší z
hipologické souèasnosti ÈR.
Pochopitelnì to navazuje na staleté
tradice chovu koní na našem území,
které jsou neodmyslitelnì spjaty s
r a k o u s k o u m o n a r c h i í . Ta t o
mnohaletá tradice je v Lysé
každoroènì pøipomínána pøedevším
díky standardní pøítomnosti
zástupcù Národního høebèína.
Starokladrubští konì jako zástupci
jediného pùvodního plemene Èeské
republiky jsou unikátními zástupci
barokního pojetí ceremoniální
služby u panovnických dvorù celé
Evropy. V letošním roce tak pøijala
výstava v Lysé výzvu Ministerstva
pro místní rozvoj, které rok 2017
vyhlásilo rokem baroka. Dostane tak
pøíležitost i celá øada dalších plemen
té doby. I zde si ovšem budeme
pøipomínat zásluhy habsburské
monarchie o zušlechtìní evropských
chovù domácích koní. Ty byly
zahájeny masivním pøílivem
starošpanìlských a severoitalských
koní do centrální Evropy již v 16.
století po sòatkovém španìlskohabsburském spojení. Následnì se
pompéznímu ceremoniálnímu
projevu rozhodly vyrovnat i ostatní
panovnické dvory a tím byla cesta
starošpanìlské krve do dalších

evropských chovù významnì
urychlena. Na to vše bude letos pøi
výstavì v Lysé s tématem baroka
vzpomenuto a demonstrovat to bude
tradièní kaleidoskop plemen.
Výstava v Lysé si totiž zakládá na
tom, že vedle veletrhu všeho, co ke
koním patøí, pøedstavuje bohatou
výstavní plejádu mnoha plemen

koní chovaných v
Èeské republice. Jistì
i proto neklesá
divácká popularita
výstavy, která tradiènì
pøiláká tisícové
zástupy návštìvníkù.
Výstava v Lysé si tak
drží zcela výsadní
p o s t a v e n í v
popularizaci koní.
Nenechte si ujít letošní
roèník, který zahájí již

4

25. sezónu nejvìtšího výstavního
svátku èeské hipologie.
Nedílnou souèástí výstavy Kùò
2017 bude i letos Veèerní koòská
galashow, která probìhne rovnìž
v duchu barokního stylu, a to v
pátek 15. 9. a v sobotu 16. 9. 2017
vždy od 19:30 hodin.
Více informací na www.vll.cz

ZEMÌDÌLEC
Podzim je vždy pøíznivý, když sedlák není lenivý!
Nejste si jisti, zda víte, jak správnì
uložit zahradu k zimnímu spánku?
Na všechny Vaše otázky jistì najde
odpovìdi na výstavì podzimní
ZEMÌDÌLEC a NÁŠ CHOV 2017!
Již po 47. se uskuteèní výstava
podzimní Zemìdìlec, která

probìhne od 5. do 8. øíjna 2017 na
výstavišti v Lysé nad Labem.
Nejen rady a pomùcky k zazimování
zahrady naleznete na výstavì, ale
spoustu dalších zajímavostí, mezi
které jistì patøí i bylinky, jejich
pìstování, používání, skladování, dále
také novinky v pìstování, zpracování a
konzumaci
brambor. Více než
200 firem vám
nabídne k prodeji
zemìdìlskou
t e c h n i k u ,
zemìdìlskou
mechanizaci,
zemìdìlské
stavby, pìstitelské
potøeby, semena,
rostliny, sazenice,
malou zahradní
mechanizaci,
náøadí, ochranné
p o m ù c k y ,
zahradní nábytek,
h n o j i v a ,
k o m p o s t é r y,

zeminu, drobné zemìdìlské potøeby,
n á ø a d í a s t a v b y, s l u ž b y p r o
zemìdìlství, zahradnictví a lesnictví.
Po celé 4 dny je pro vás pøipraven
velmi zajímavý odborný i zábavný
doprovodný program.
Více informací na www.vll.cz

mažoretek, hudby Harmonie 1872,
baráèníkù a dožínkového povozu až
na výstavištì. Následnì v hale A2
probìhne ocenìní Zemìdìlských
hospodáøù Støedoèeského kraje roku
2017, vyhlášení výsledkù soutìže
Støedoèeský šupináè a vyhlášení

soutìže Potravináøský výrobek
Støedoèeského kraje. Ocenìné
potraviny s možností ochutnávky
budou umístìny v hale B, kde je
budete moci ochutnat i zakoupit.

Støedoèeské dožínky 2017
Známý režisér, herec, baviè a
moderátor Jakub Kohák vás
provede akcí „Støedoèeské dožínky
2017“.
Zapojte se s námi do slavnostního
dožínkového prùvodu, který projede
mìstem Lysá nad Labem v doprovodu

Náš chov 2017
Soubìžnì s výstavou ZEMÌDÌLEC
2017 se uskuteèní 22. výstava NÁŠ
CHOV, prezentující chov
hospodáøských zvíøat, technologie pro
chov a veterinární pomùcky. Souèástí
je celorepubliková soutìžní pøehlídka
ovcí plemen clun forest a
romanovských ovcí. Elitní nákupní
trhy beranù plemene suffolk a
zwartbles nabídnou podívanou na
nejvybranìjší kusy z Èeské republiky,
které ocení odborníci i laici. Na své si
pøijdou i pøíznivci zakrslých kozièek a
kozlíkù. Pøipraveny jsou i ukázky
støíhání ovcí èi tradièní spøádání ovèí
vlny, chybìt nebude nabídka ovèích a
kozích specialit a sýrù. Novì se bude
úèastnit i Èeský klub chovatelù lam,
který se rozhodl prezentovat chov lam,
a to lamu krotkou a alpaku.
Vyhrajte s námi zahradní traktor!
Na základì velkého úspìchu z

loòského roèníku, naleznete i letos ve
vstupní hale tombolu. V tombole
mùžete vyhrát velmi hodnotné a
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atraktivní ceny, jako je napøíklad
zahradní traktor, skleník, sekaèka,
žebøík a spoustu dalších cen.
Výstavy podzimní Zemìdìlec a Náš
chov 2017 jsou pro veøejnost otevøeny
od 5. - 8. 10. vždy od 9 do 17 hodin.
Více na www.vll.cz.

EXOTIKA
Cesta kolem svìta!
Pokud jste nevyhráli ve sportce a
na cestu kolem svìta nemáte,
pøijeïte urèitì do Lysé nad Labem
na nejvìtší evropskou výstavu
papouškù, bažantù, kachnièek,
plazù, akvarijních ryb, drobných
hlodavcù a šelem, kterou doplní
aranžmá exotických rostlin a
stromù. Jubilejní 10. roèník
výstavy Exotika probìhne od 25. do
29. øíjna.
Exotická pøíroda v Lysé nad Labem,
tak se dá do jedné vìty shrnout akce,
která si vydobyla úžasné renomé v
Èeské republice, ale i v zahranièí. A
není se èemu divit – Exotika je jediná
výstava svého druhu, žádná podobná
neexistuje. Pouze na této výstavì
uvidíte témìø dokonalou iluzi
exotické pøírody, které nenajdeme na
žádné jiné akci. Naši chovatelé patøí
ke svìtové špièce, což pravidelnì
dokazují široké veøejnosti.
Atraktivní aranžmá na ploše 10 000
m2 bude na 10. roèníku rozdìleno do
pìti èástí: *bažanti, *vodní ptáci,
*holoubci, *dvì velké expozice
akvaristiky a *prezentace pìstitelù
kvìtina a rostlin vèetnì poradentství
bodovaná i nebodovaná výstava
exotických ptákù velká expozice
terarijních zvíøat a savcù venkovní
severské expozice komerèní prodej
vèetnì potøeb pro chovatele a odborné

literatury + burza.Ve znamení ticha
podvodního svìta, výseky
sladkovodní a moøské divoèiny jsou
vždy úchvatné. Nechme se pøekvapit,
kterou novinkou z øad populárních
ryb nás organizátoøi v letošním roce
pøekvapí. Pokud bude návštìvník tak
unešen, že zatouží poøídit si akvárium
domù, zcela urèitì bude mít pøipraven
bohatý výbìr akvarijních setù pro
zaèáteèníky i
pokroèilé.
Pokud naopak
už bude ticha
dosti, pár
krokù ho
pøenese do
divokých
asijských hor,
p ø i è e m ž
kromì køiku
nádhernì
zbarvených
bažantù a
pávù bude mít
možnost
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pozorovat naaranžované vodní
nádrže plné krásnì zbarvených
vodních ptákù. Samozøejmostí je
poradna pro chovatele exotických
ptákù, savcù a terarijních zvíøat,
poradí vám ti nejlepší chovatelé v
republice.
Jubilejní desátý roèník bude
nezapomenutelný. Chystáme nìkolik
evropských premiér, možná i
svìtových. Uvidíte zvíøata, která patøí
k TOP špièce chovaných druhù nejen
mezi soukromými chovateli, ale i v
zoologických zahradách. S využitím
moderních technologií vám chystáme
takovou podívanou, že po pøíchodu
do výstavních expozic rázem
zapomenete na sychravé podzimní
poèasí panující venku….
Více informací na www.vll.cz

POSLEDNÍ CESTA
Memento mori - pamatuj na smrt
Novinkou podzimní èásti veletržní
sezóny v Lysé nad Labem je
mezinárodní veletrh pohøebnictví a
dùstojného umírání Poslední cesta.
Pùvodnì mìla být tato akce zamìøena
pouze pro odbornou veøejnost, která
se nyní seznamuje s novelou zákona o
pohøebnictví, když jsme však
pøipravovali témata, která je zapotøebí
prezentovat, tak jsme zjistili, že
pøevažují témata týkající se široké

veøejnosti, a proto je nakonec urèena
obìma skupinám návštìvníkù.
Hospicová péèe bude nosným
tématem pro laickou veøejnost celé
akce. Návštìvník se zde dozví, jakým
zpùsobem se mùže postarat o tìžce
nemocné a umírající v domácím
prostøedí, jak zajistit dostupnou
zdravotní péèi a další potøebné služby.
Dále bude mít veøejnost možnost se
seznámit s jednotlivými podobami

náboženství, odhalí spoleèné rituály
nebo bohoslužby, urèité pøedstavy o
svìtì a místì èlovìka v nìm. Cílem
celé akce je otevøení tématu smrti a
cesta k zajištìní si dùstojného
odchodu z tohoto svìta.
Poslední cesta probìhne od 3. do 4.
listopadu 2017 a otevøeno bude vždy
od 9.00 do 17.00 hodin.
Více informací na www.vll.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
pøedstaví na veletrhu Poslední
cesta 2017 NOVELU ZÁKONA
O POHØEBNICTVÍ, která
bude úèinná od 1. listopadu
2017.
*zmìna zacházení s tìly zemøelých
(mrtvì narozenými dìtmi, plody po potratu)
*zavedení státního dozoru v pohøebnictví
*zmìna pùsobnosti (obcí a krajù pøi
provozování pohøebiš, obcí pøi zajišování
pohøbení)
*zmìna kvalifikaèních požadavkù pro
podnikatele

Lysá nad Labem se stane mìstem pracovníkù pohøebních služeb a oborù s nimi spojených
Ve dnech 3. a 4. listopadu 2017 se bude
konat na Výstavišti v Lysé nad Labem
jediný veletrh svého druhu v Èeské
republice. Bude to veletrh pohøebnictví a
dùstojného umírání pod názvem
„Poslední cesta“, který bude spojený s
mezinárodní konferencí státù V4 a
doplnìný workshopy. Záštitu nad touto
akcí pøevzalo Ministerstvo pro místní
rozvoj (dále MMR).
Sdružení pohøebnictví v ÈR, z, s. (dále jen
SP) spoleènì s Výstavištìm v Lysé nad
Labem, se bude snažit pøedstavit
zájemcùm co nejširší nabídku výrobkù,
služeb a informací v oblasti pohøebnictví.
SP bylo zaregistrováno v roce 1990 u
Ministerstva vnitra, je èlenem Evropské
federace pohøebních služeb (EFFS). Jeho
cílem je poskytovat èlenské základnì,
která èítá v souèasné dobì 145 subjektù,

poradenství a služby hmotné i nehmotné
povahy k ochranì a prosazování jejich
oprávnìných zájmù a podílet se na
kvalitativním rozvoji oboru. Práva a
povinnosti èlenù, kterými jsou pøedevším
pohøební služby, krematoria a høbitovní
služby, se øídí Stanovami SP. V roce 1997
Valná hromada SP pøijala nový kontrolní
systém k zajištìní vyšší kvality
poskytovaných služeb a tím vìtší
spokojenosti zákazníkù. Kontrolním
systémem se staly Zásady vydané EFFS,
Zásady pro hodnocení kvality služeb
Èeské spoleènosti pro jakost, Zásady
svazu norských pohøebních ústavù,
Sdružení pro ochranu spotøebitele a
Kodex cti SP. Na základì splnìní tìchto
zásad a provedení kontroly je žadatelùm
propùjèován Znak kvality na dobu dvou
let, s možností jeho prodloužení. V
souèasné dobì je 38 držitelù
tohoto ocenìní.
Souèástí
veletrhu bude pro odbornou
veøejnost konference ètyø
støedoevropských státù –
Èeské republiky, Maïarska,
Polska a Slovenska, tedy V4.
Zastoupení pøislíbila i FIATIFTA a EFFS. Konference
bude zamìøena na téma 100
let kremaèního hnutí v ÈR.
Dále pøipravujeme workshop,
kde návštìvníci mohou
zhlédnout napø. ukázku
hygienického zaopatøení
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zemøelých na figurínách. V jednání je
úèast pracovníkù Ministerstva financí,
kteøí úèastníkùm vysvìtlí správné
úètování vìcnì usmìròovaných cen v
pohøebnictví. V neposlední øadì probìhne
i široká diskuze k novele zákona o
pohøebnictví mezi zpracovatelem zákona
a odbornou veøejností – na dotazy budou
odpovídat zástupci MMR.
Laická veøejnost bude mít možnost si
prohlédnout speciální pohøební vozy
zaparkované pøímo v areálu výstavištì,
dále napøíklad památeèní sklo, smuteèní
floristiku, høbitovní vázy a lampy, urny,
kamenické výrobky a v neposlední øadì v
dnešní dobì tolik diskutované rakve.
SP si tímto dovolují pozvat širokou
veøejnost k návštìvì tohoto veletrhu.
Pracovníci pohøebních služeb i všichni
vystavovatelé Vám budou po celou dobu
výstavy k dispozici a jsou pøipraveni
odpovídat na dotazy laické i odborné
veøejnosti. Domníváme se, že veletrh
pohøebnictví je vhodným okamžikem pro
setkání široké veøejnosti a pracovníkù
pohøebních služeb, pro setkání, kde si
spoleènì mùžeme pøipomenout citát
øeckého státníka Periklese (500 let pø.
Kristem): „Národ bude tak posuzován, jak
pohøbívá své zemøelé“.
Zároveò bude jedineènou pøíležitostí
prolomit zbyteèná tabu o smrti, které
dosud brání široké veøejné v diskuzi o
úrovni, potøebách a pochopení
pohøebnictví.

KOLA
Žhavá novinka od Škodovky!

Nová Škoda Karoq a další novinky
letošního roku se èeské veøejnosti
pøedstaví u pøíležitosti 22. roèníku
autosalonu Kola 2017 na výstavišti v
Lysé nad Labem, který se koná v
termínu od 10. do 12. listopadu
2017.

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI
výbìry z hroznù. A protože dobøe
propeèená husa patøí v den sv. Martina
na pekáè, mùžete si na ní pochutnat i u
nás. Ke svatomartinské tradici patøí i
košt mladého vína, které samozøejmì
nebude na výstavišti chybìt. Pøíjemné
posezení a bohatý doprovodný
program, o který se postará øada
hudebních kapel i zajímavé pøednášky
o vínì a pivu. To vše vás èeká od pátku
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do nedìle vždy od
9 do 17 hodin.
Více informací na
www.vll.cz
NÍ

A VIN
NÉ

Již popáté jsme pro vás pøichystali
velmi oblíbené Pivní a vinné
slavnosti, a to v termínu od 10. do 12.
listopadu 2017. Letošní roèník, který
je podporován Støedoèeským krajem,
nabídne pivním labužníkùm
ochutnávku desítek druhù zlatého
moku od pøedních èeských pivovarù,
ale také od minipivovarù. Èeští a
moravští vinaøi se pochlubí svými

P IV

Kdo pije ten žije!

Výstava KOLA 2017 bude nejvìtší
pøehlídkou automobilových novinek v
letošním roce a je urèena všem
milovníkùm automobilù, motocyklù a
jejich pøíslušenství. Za velké mediální
podpory probìhne i letos prezentace
vozù nominovaných do ankety Auto
roku 2018.
Návštìvníci budou
mít možnost v hale
C obdivovat
osobní i užitkové
automobily všech
pøedních znaèek,
napø. Toyota, Seat,
Mitsubishi,
Citroen, Peugeot,
Subaru, Suzuki,
V W, H y u n d a i ,
Renault, Dacia,
dospívající mládež
se mùže tìšit na
vozy francouzské
znaèky Chatenet,
které jsou pro

øidièe už od patnácti let. Vystaveny
zde budou i motocyklové novinky a
jejich doplòky. Zároveò bude pro
návštìvníky pøipraven bohatý
doprovodný program v podobì
motoristické rallye a motocrossu,
hudebního a taneèního vystoupení a
spousta dalších zajímavých aktivit.
Spoleènì s autosalonem bude probíhat
18. roèník výstavy Rychlá kola. Opìt
pùjde o jedineènou pøehlídku
závodních speciálù, v rámci které
budou probíhat besedy, autogramiády
špièkových soutìžních jezdcù a
dynamické exhibice. 10. roèník
Tuningshow návštìvníky naladí v
klubové atmosféøe speciálnì
nasvícené haly s hudbou a
„vyšperkovanými“ skvosty. V sobotu
se uskuteèní tradièní Tuning sraz, na
kterém mají návštìvníci možnost
hlasovat pro nejhezèí vùz tohoto
srazu.
Více informací na www.vll.cz

CHOVATEL
Pro krásu i užitek!
Toto výstižné heslo naleznete, na
výstavì Chovatel, v každém
pavilonu. Nejvìtší i nejmenší
králíci, „chlupatá“ drùbeže a
holubi se zvláštní strukturou
opeøení, které jste mohli vidìt v
pohádce Tøi oøíšky pro Popelku.
To vše a ještì mnohem víc mùžete
vidìt pøi výstavì Chovatel.

každoroènì, pøipravena
poradenská služba
zajišovaná našimi
pøedními odborníky. Tìšit
se mùžete také na
doplòkové expozice
b ý l o ž r a v ý c h
kožešinových zvíøat,
drobných hlodavcù,
exotického ptactva èi
ušlechtilých koèek a
probíhat bude i soutìž
králièích skokanù –
Králièí hop.
Jak se øíká, každý si pøijde na své, a to
i naši nejmenší návštìvníci, pro které

bude pøipraven hrací a mazlicí
koutek se zvíøátky, který mìl na
loòské výstavì nebývalý ohlas.

22. výstava hospodáøských zvíøat, a genových zdrojù,
technologií pro chov a veterinárních pomùcek

PØI PØEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU
OBDRŽÍTE KE KAŽDÉ ZAKOUPENÉ
VSTUPENCE DRUHOU ZDARMA

1+1 ZDARMA

EXOTIKA
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA EXOTICKÉ FAUNY A FLÓRY

25. - 29. 10.
2017
www.vll.cz

10. - 12. 11. 2017
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KOLA 2017
& TUNING SHOW
PI V

47. výstava zelenì, mechanizace, pìstitelství,
kvìtin, ekologie a zpracování výpìstkù

TENTO KUPÓN PLATÍ JAKO SLEVA 33% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

5. - 8. 10. 2017

NÍ

A VIN
NÉ

TENTO KUPÓN PLATÍ JAKO SLEVA 33% Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

Ve dnech 17. až 19. listopadu 2017 se
již tradiènì otevøou brány Výstavištì
Lysá nad Labem milovníkùm a
chovatelùm drobného zvíøectva.
Celostátní výstava CHOVATEL
2017 by mìla návštìvníkùm ukázat
to nejlepší, co se chovatelùm
podaøilo odchovat. Ostatnì, pøijïte
se pøesvìdèit sami! Nejenže mùžete
zhlédnout vystavené expozice
králíkù, holubù, drùbeže a morèat,
ale také nakoupit nový chovný
materiál, nebo tøeba jen chovatelské
potøeby, veterinární pøípravky a
krmiva. Pro zájemce je, jako už

PIVNÍ A VINNÉ
SLAVNOSTI

otevøeno: 9 - 17 hod.

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
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VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÁNOÈN? KNIŽNÍ VELETRH
K dobré knize je tøeba dobrých ètenáøù
Staòte se i vy dobrými ètenáøi po
vzoru Victora Huga a pøijïte si
nakoupit dárky o prvním
prosincovém víkendu na Polabské
vánoèní trhy, které v letošním roce
doplní Vánoèní knižní veletrh. Tato
akce na výstavišti v Lysé nad Labem
navazuje na pøedchozích tøináct
roèníkù, tentokrát však v novém
termínu, a pøinese celou øadu
novinek ze svìta literatury. Mùžete
se tìšit na autorská ètení øady
osobností, workshopy pro dìti a na
nová nakladatelství, která se v Lysé
nad Labem ukáží poprvé.
Kniha se øadí mezi nejoblíbenìjší
vánoèní dárky. Na Vánoèním knižním
veletrhu pøedstaví svùj sortiment

pøední èeská nakladatelství, nakoupíte
zde knížky pro dìti i dospìlé, historické
r o m á n y, r o m á n y p r o ž e n y,
encyklopedie i nauènou literaturu.
Mezi nakladateli se objeví mimo jiné
Kanzelsberger, Albatros, Euromedia,
Raabe, Blug, a spousta dalších.
V sobotu se mùžete tìšit na vyhlášení
literární soutìže pro veøejnost
Èertovská pohádka. Pokud budete mít
zájem se soutìže zúèastnit, mùžete tak
uèinit do 1. øíjna 2017 (více informací
na www.vll.cz)
Loòského knižního veletrhu se
zúèastnili významní èeští spisovatelé,
jako napø. Michal Viewegh, Jiøí Žáèek,
Karel Sýs, Jan Cimický nebo Václav
Klaus. Letošní doprovodný program

bude neménì zajímavý, mùžete se tìšit
na autogramiády a besedy se
souèasnými známými osobnostmi
literárního svìta. Vánoèní knižní
veletrh se koná od 1. do 3. prosince
2017, vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

POLABSKÉ VÁNOÈN? TRHY

Øemeslné vánoèní trhy

Polabské vánoèní trhy se odlišují od
ostatních pøedvánoèních akcí
pøedevším skladbou vystavovatelù.
Pøijdou si zde na své jak milovníci
staroèeských tradièních øemesel,
tak vyznavaèi moderních Vánoc.
Více než dvì stovky vystavovatelù
nabídnou návštìvníkùm produkty
ruèní výroby (keramiku, sklo,
porcelán, bižuterii, kováøské výrobky,
vánoèní dekorace, atd.), ale i
potraviny, elektroniku, kosmetiku,
textil, odìvy, hraèky, zlaté šperky èi
luxusní kožené zboží. Mezi
nejoblíbenìjší dárky patøí adventní
dekorace nebo ruènì malované
vánoèní ozdoby.
Polabské vánoèní trhy se od jiných
odlišují i pestrým doprovodným
programem, který zaèíná pásmem
koled a øíkanek, 2. prosince probìhne
tradièní èertovský rej a mikulášská
nadílka, hudební, taneèní a sportovní
vystoupení dìtských souborù, rùzné

ochutnávky èi hrací plochy pro dìti.
Program vyvrcholí v sobotu 16.
prosince v podveèer monumentálním
ohòostrojem. Poslední nedìli pøi
Zlatých trzích se mùžete tìšit na
koncert Hasièské dechové hudby z
Lysé nad Labem. Pro žáky základních
škol je pøichystána soutìž „O nejlépe
ozdobený vánoèní stromek“. Pro
návštìvníky je pøipravena soutìž
„Vypeèené cukrování“.
Pøi Støíbrných trzích v termínu 8. až
10. prosince se mùžete tìšit na
Èokoládový festival, kde budete
moci ochutnat èoko pivo, èoko víno,
èoko kebab, pralinky, cookies,
bonbony. Pøedstaví se nejlepší kuchaøi
a cukráøi pøi práci s èokoládou,
pøipraveny budou soutìže pro dospìlé
i dìti, na které bude èekat sladká
odmìna.
Mikulášské trhy od 1. 12. do 3. 12.,
Støíbrné trhy od 8. 12. do 10. 12.
Zlaté trhy od 15. 12. do 17. 12.

Otevøeno je každý den od 9 do 17
hodin, vstup na vánoèní trhy je
ZDARMA.

Vypeèené cukrování 2017
Soutìže se mùže zúèastnit každý,
kdo doruèí do nedìle 10. prosince
2017 na lyské výstavištì poštou nebo
osobnì zásilku 10 identických
vzorkù od jednoho druhu vánoèního
cukroví. Poèet obeslaných druhù od
jednoho soutìžícího pro tuto
vánoèní akci není omezen.
Pùjdete-li na lyské výstavištì nakoupit
vánoèní dárky na Mikulášské vánoèní
trhy 1. až 3. prosince, nebo na Støíbrné
vánoèní trhy 8. až 10. prosince, mùžete
soutìžní vzorky vánoèního cukroví

vzít s sebou a odevzdat je pøímo v
informaèním stánku výstavištì. Vstup
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pro návštìvníky je po celou dobu
Polabských vánoèních trhù zdarma.
Soutìžní vánoèní cukroví bude
vystaveno ve vitrínì u pódia. Šest
nejlepších vzorkù cukroví postoupí do
veøejného finále, poøádaného v sobotu
16. prosince 2017 od 13.00 hodin.
Partnery jsou Èeský rozhlas Region a
èasopis Receptáø.
Všichni finalisté získají hodnotné
vìcné ceny.
Více informací na www.vll.cz

POZVÁNÍ DO BYŠIÈEK

Osada Byšièky s okrouhlou návsí
leží necelé 4 km západnì od Lysé,
pod jejíž správu spadá. Její Sbor
dobrovolných hasièù spolu s
mìstem Lysá nad Labem oslaví 9.
záøí tøísetleté výroèí založení obce
zajímavou akcí. Na dvou scénách,
na velké od 9 hodin a na malé scénì
na návsi od 11 hodin, je pøipraven
rùznorodý program dvacítky
hudebních skupin rùzných žánrù,
napø. pokraèovatelé Plavcù,
sousedé otevøou svoje dvory ke

gurmánské nabídce,
pøedstavovanou tøeba
minipivovarem, vinným sklípkem,
pizzerií, kavárnou. Slavnostního
pøivítání zakladatele obce
Františka Antonína hrabìte Šporka
se návštìvníci doèkají v 11 hodin
na návsi a bude to sláva nevídaná,
provedená více než dvìma
stovkami úèinkujících. Budou to
pìvecké soubory a folklorní
skupiny a pøidají se desítky
mysliveckých trubaèù. Na oslavì
totiž participuje Klub trubaèù
Èeskomoravské myslivecké
jednoty, která vybídla své èleny z
celé republiky k úèasti. Jejich
zájem o akci má motiv: hrabì
Špork pøece lesní rohy do Èech
pøivezl, uvedl a jejich užívání
rozšíøil. Z uvítání na návsi se
úèinkující odeberou prùvodem k
velké scénì, kde ceremoniál bude
pokraèovat. Další program potrvá
na této scénì až do setmìní a
vyvrcholí ohòovou show. Stejnì
tak se bude pokraèovat na návsi,

kde pøíjemná hudební produkce
skonèí podle potøeby a poèasí.
Také je pøipraven balón na
desetimetrovém lanì, z nìhož si
nìkteøí úèastníci budou moci
vpodveèer slavnostní Byšièky
vyfotit.
Pøesnìjší údaje o programu
sledujte na webových stránkách
www.bysicky.cz.
Kapacita obce bohužel
neumožòuje parkování
návštìvníkùm, ale jen úèinkujícím
a zásobování. Parkování bude
fungovat ve mìstì stejnì jako pøi
akcích Výstavištì a od nádraží ÈD
Lysá nad Labem vás do Byšièek
dopraví kyvadlová autobusová
doprava.
Celá akce, na kterou je vstup
zdarma, je dlouhodobì
pøipravována místními i dalšími
poøadateli a zaslouží si vaši
pozornost.

PØEHLED VÝSTAV PRO ROK 2017 - 2018

NÁŠ CHOVATEL 2018

DOMOV A TEPLO 2017

23. výstava moderního vytápìní,
bytového vybavení a nábytku
1. 9. – 3. 9. 2017

13. støedoèeská výstava drobného zvíøectva
rozšíøena o speciálky klubù
12. 1. – 14. 1. 2018

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

24. národní výstava stavebních materiálù, technologií, oken,
dveøí a schodù
22. 2. – 24. 2. 2018

5. celostátní výstava jiøin a gladiol
Zahradnické trhy
1. 9. – 3. 9. 2017

ØEMESLA 2018

FESTIVAL UMÌNÍ 2017
Výstava èeského umìní, skla, keramiky a porcelánu
1. 9. – 3. 9. 2017

LIGNA BOHEMIA 2018

47. Celostátní výstava mladých králíku,
9. Celostátní výstava mladé drùbeže a 2. Celostátní výstava mladých holubù

15. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava strojù,
nástrojù, zaøízení a materiálù pro døevozpracující prùmysl
22. 2. – 24. 2. 2018

CELOSTÁTNÍ TRH DROBNÝCH ZVÍØAT
Celostátní trh holubù, králíkù, drùbeže,
exotického ptactva, plazù a akvarijních rybek.
9. 9. 2017
KÙÒ 2017
24. mezinárodní výstava koní a všeho, co k nim patøí
15. 9. – 17. 9. 2017

ZEMÌDÌLEC 2017
47. národní výstava zelenì, mechanizace, pìstitelství,
kvìtin, ekologie a zpracování výpìstkù
5. 10. – 8. 10. 2017

NÁŠ CHOV 2017

JEZDECKÝ FESTIVAL 2018
5. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín
21. 3. – 25. 3. 2018

JARO S KOÒMI 2018

19. výstava všeho, co patøí k chovu koní
a jezdeckému sportu
21. 3. – 25. 3. 2018

EXOTIKA 2017

NARCIS 2018

22. výstava automobilù, motocyklù
a jejich pøíslušenství
10. 11. – 12. 11. 2017

RYCHLÁ KOLA 2017

NÉ

P IV

48. národní výstava zelenì, kvìtin, pìstitelství,
mechanizace, potravin a zpracování výpìstkù
21. 3. – 25. 3. 2018

ELEGANCE – AVANTGARDA 2018

KOLA 2017

A VIN

ZEMÌDÌLEC 2018

22. výstava hospodáøských zvíøat a genových zdrojù,
technologií pro chov a veterinárních pomùcek
5. 10. – 8. 10. 2017

10. celostátní výstava exotické fauny a flóry
25. 10. – 29. 10. 2017

NÍ

24. výstava náøadí a potøeb pro øemeslníky a kutily
Veletrh odborného vzdìlání
22. 2. – 24. 2. 2018

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH KRÁLÍKÙ, DRÙBEŽE A HOLUBÙ

8. 9. - 9. 9. 2017
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STAVITEL 2018

23. výstava módy, obuvi a koženého zboží
12. 4. – 15. 4. 2018
17. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin
Zahradnické trhy
12. 4. – 15. 4. 2018

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2018

17. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a
informaèních center Èeské republiky
12. 4. – 15. 4. 2018

NATURA VIVA 2018

18. výstava závodních automobilù,
motocyklù a tuningu
10. 11. – 12. 11. 2017

23. mezinárodní výstava myslivosti,
rybáøství a vèelaøství
23. 5. – 27. 5. 2018

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2017

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2018

5. výstava pivovarù a vinaøství
Èeské republiky
10. 11. – 12. 11. 2017

8. celostátní výstava rùží, letních kvìtin
Zahradnické trhy
21. 6. – 24. 6. 2018

CHOVATEL 2017

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2018

Celostátní výstava drobného zvíøectva
17. 11. – 19. 11. 2017

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2017

9. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace
21. 6. – 24. 6. 2018

SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2018

Výstava pro všechny milovníky krásných
knih a literatury
1. 12. – 3. 12. 2017

17. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma
21. 6. – 24. 6. 2018

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2017

19. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù
21. 6. – 24. 6. 2018

MIKULÁŠSKÉ TRHY

KVÌTY 2018

Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou
23. roèník oblíbených prodejních adventních trhù
1. 12. – 3. 12. 2017

ZLATÉ TRHY
15. 12. – 17. 12. 2017

STØÍBRNÉ TRHY

8. 12. – 10. 12. 2017

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2018

22. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy
12. 7. – 15. 7. 2018

