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sousedství
centrální dostihové dráhy. Jsou
zde na své budoucí povolání

JARo S KoŇM|
- 25.3.2012
šŘF

připravováni dostihoví jezdci
a pracorrníci v oblasti chovu
a tréninku dostihových a spor-

torzních koní. Nabízíme
vzďě|áni ve čtyřletém oboru
s maturitou f,.ťs*prgďcďsťpí..
...více na straně 2

r,ystavovateli,

Výstava ELEGANCE nabídne návštěvní-

konfekce, textilu,

ročníkvýstavy Elegance.

kům, především však ženám moderní trendy
v oblékání.

Spolupracujeme Se stálými
a to jak vyrobci,

..)r,

.

ELEGANCE

-

12. 4.

15.

4.2012

spodního
prád|a, koženékonfekce i kožené
galanterie. Každým rokem se tu
sejde přes 100 vystavovatelů.
Většina z njch jsou českéfo.y,
což návštěvnice velmi oceňují,
zv|áště proto, že jejich ceny jsou

a práď|a zde návštěvnice najdou
stánky s bižuteriía kosmetikou.
Zpestřením bude doprovodný
program s módními přehlídkami'
Během celé výstavy bude...
.

NATURA

Pravidelní návštěvníci výstavy Natura
Yiva, jejiž už I7. ročníkproběhne na
Výstavišti Lysá nad Labem ve dnech
23. až 21. května, uvidí a uslyší
všechny programové prvky, na které
jsou za ta |éta myk|i. To znamená,
ce|ý

program) dechová kapela, představí se

12. 4.

-

15.4.2012

dovozciiprodejcizoboru

velmi přátelské. Vedle textilu

...více na straně 5
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NARCIS

Ve dnech 12. . 15. dubna se na výstavišti
v Lysé nad Labem uskutečníjiž sedmnáctý

lovečtítrubači, jednotlivé...
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Velké Chuchli v
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ZEMĚDĚLEC
21.3. - 25.3.2012
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Specializovanou školu S Více
než pětapadesátiletou tradici,
zaměřenou na dostihoý sport
a jezdectvi. najdete v Praze -

lgrz2,
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'.více na straně 3

NATURAVIVA

23. 5. - 27 . 5- 2012

nŮŽovÁ

ZAHRADA

14. 6. -

17.6.2012

LAZEŇSKÝ
VELETRH

14.6. - 17. 6. 2012

SENIOR
HANDICAP

14. 6. -

17.6.2012
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KVĚTY

12.7. - 15.7.2012

yÍsTAVlŠTĚLYsÁ NAD LABEM

V'ý'stavní:rov.iny

iqEMĚDĚLEG
do 12 hodin.

Díla přihlášená do
Přivítejte s námi jaro a zapoJte se do aranžérskésoutěže.
Časopis Profi Florista a ýstaviště Lysá
nad Labem připravily všem
profesionálním

i

těŽ s

amatérským

floristum sounázvem ,,Květinová

ZoO*. Cílem je vývořit zkvětin postavičky z ŤíšezvíÍat.
Dílo není limitováno velikostí.
Použitékvětiny musí vydržet
v dobré kondici po celou dobu
ýstavy ZeměděIec. Hotové
dílo je nutné tlopravit na výstaviště Lysá nad Labem buď
v den pÍed zahájením výstavy,
tj.20,3. nebo 21.3' nejpozději

soutěže

EUROPLANT šlechtitelská
spol. S r. o. V zaďní části

bude hodnotit odborná porota,
složená Z renomovaných floristů a také návštěvníci výstavy
Zemědělec formou ankety. Tři
nejlepší dila budou oceněna
věcnými cenami. Slavnostní
vyhlášení výsledků proběhne
společně s vyhlášením výsledků soutěže Polabský motýl
2012 ve středu 2I. 3. v 15.30
hodin.
Po skončeníýstavy je možné
si soutěžni práce vyzvednout
a odvézt. Vaše případné

hlavního výstavního pavilonu
B, kde si mtůete ýhodně
zakoupit sadbu špičkoých
odrud z našeho sortimentu:

tana. novotn

Pěkné zážitky z výstavy
a dobrou chuť Vám přeje
VÁŠnÁocp' VE svĚrĚ

ANUSCHKA, MARABEL,

LAURA a dalších,které Vás
svojí kvalitou určitě nezklamou.

ďotazy zasíIejte na

adresu:
a@mm-me dra. c z

Potřebujete kvalitní sadbu?
Pak navštivte expozici f,rrmy

BRAMBOR - EUROPLANT!

www.europlant.cz

Polabský moqÍl 2012. vítejte v galerii květin
Dvanáctý ročníksoutěŽe
V aranŽování květin pro

studenty středních zabradnických škol a pro učně
a zemědělských
učilišťbude letos ve zruamení náměfu Květinová galerie.
Uskutečníse první den výstavy Zemědělec ve středu 21.
zahr adnícký ch

bŤezna.
11ž trad1čně se zúčastníkolem

šesti odbomých škol, jejichž
zásb,lpci společně s peda-

gogem

plní předem

kovou.

Materiál fia vypracováni zadaných úkolů
zčásti zajišťujía také
mediálně podporují následujícípatroni
soutěže: A-Z
Flor Čeláko.

dané

il;il"i."*t*ENru
Novinek pro letošnísezónu je

opět dost. Pěstitelé budou moci vybírat z cel'é
řady paprik, raj-

slevowý kupón na straně 9

úkoly. Každoročně je zadáni
připravováno předními českými floristy společně s předsedkyní RůŽenou Bubeníč-

vice' Agro CS,

Květinové
Forestina,
Bubeníčková,
studio
Landgard, Profi Florista, Profi
Press. Rádio Blaník' Re-

ceptiň, Rosetime.cz, Zahraďnictví Teplá.

Všechny soutěžníúkoly
mohou sledovat návštěvníci
výstavy. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní
lyhodnocení a předání cen
vítězům.

.EMEN
čat' pro ty je nejvhodnější doba výsevu, okurek, kořenové

zeleniny i květin. Zkuriozit
určitě nadchne možnost vypěstovat si hybridní špenát Fuji
Fl, rostlinu stevie, která sladí

300x více neŽ cukr a je vhod-

ná pro diabetiky, nebo

\ry-

zkoušet hybridní tykev typu
Hokkaido - Delician Fl.
[ng. Ludmila Dušková

VÝstavnín"o.vinv

fARO S r{Ol|l{t
Střední škola dostihového Spoffu a jezdectví
Specializovanou školu s více
neŽ pětapadesátiletou traďicí,
zaměřenou na dostihoý sport
a jezdectltí. najdete v Praze -

Velké Chuchli v

sousedství
centrální dostihové dráhy. Jsou
zde na své budoucí povolání
připravováni dostihoví jezdci
a pracovníci v oblasti chor,u
a tréninku dostihových a sportovních koní. Nabízime vzdě-

|áni Ve čtýletémoboru

maturitou
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t;*psn#řtní.ppe Jťdď rfeosríítrrlý

a tříletém oboru vzdě|áváni gtr"dg* {í r-:ě,pt:pt,ruťtď
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ťgr*raď

sď

ff**rsg#řgffr"rpr

nice. K rozšířeníznalostí jsou
poÍáďány zqímavéexkurze.
Pro ubýování mimoprůských
žáktL slouŽí domov mláďeže.
Ke zvyšováni fyztcké zdatnosti
využíváme běžecký pás' cyklotrenažér,nedaleký areá| zdraví, cyklostezku nebo aerobicstudio.

V dostihové sezóně 20Í2 se
Ve spolupráci s pražským

závodištěm uskutečnídalší

ročníkseriálu

žákovských
dostihů pťťf3Ě#"ťř#j-ťČ.?,Putovní pohár v loňském roce

pŤevza| žák třetího ročníku
#azr i*ť Zu,r'y,ne lt - 3 vítězstvi,
23. místo v jezdeckém šam-

pionátu. Žákovským šampiónem se stal Ívttsrtirg {"*u{.sr:,,
žák druhého ročníku 14
vítězstvía 10. místo v iezdec.
kém šampionátu.

MáteJi zájem získat více

informací, kontaktujte nás:
info@dostihovaskola. cz
tel: 257941 094, 257 940 225
fax:251 940 269
www. dostihovaskola. cz.

řE#

Absolventi
mohou dále pokračovat v náďclsťďťrrlt1tri sp:e:rť-

stavbovém studiu
Tr*:w

drsťvď

oboru

*ďtlsťďďgr*y-iig:fE

sďÍť}ťďť}sJřlďcřc ď,ť{3;pí" Ve

ďs

školní

stáji máme k dispozici 30
koní, spolupracujeme s vý-

znamnými trenéry nejen Ve
Velké Chuchli, vyaŽiváme tti
simulátory pro jízdu na dos-

tihovém koni, moderní učebny

jsou vybaveny interaktivními
tabulemi a novými učebními
pomůckami. K výuce slouží
nově qldané odborné učeb.

DoPRovoDNÝ PRoGRAM
Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný
program' kteý bude probíhat na venkovní ploše.
Připraven je od středy do neděle vždy dopoledne

od 10 hodin a y

odpoledních hodinách cca

ve 14.00 hodin, potrvá asi

1

hodinu'

V hale A1

bude možnost zakoupení jezdeckých
potřeb, krmiv, výŽir,1t pro koně, upomínkoých
předmětu s koňskou tématikou, obrazů koní
a dalšího,co ke koním patří. K dispozici Vám
budou odborní prodejci jezdeckých potřeb, krmiv
a dalšíhosortimentu nezbytného pro chov koní.

Plemena koní předváděná v roce 2012 budou:

Lipicán, Quarter horse, Fríský kuň' Americký
klusák' Ceský teplokrevník, Holandský teplo-

krevník, Bavorský teplokrevník, Českomoravský
belgik, Norik, Shetlandský PonY, Minihorse'
Welšský pony.
..

.'.'.'..l.,.,.Á-"Ň6.:1

slevový kupón na straně 9
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Ve dnech 12. _ 15. dubna se na qýstavišti
v Lysé nad Labem uskutečníjiž sedmnácty
ročníkvýstavy Elegance.

Výstava ELEGANCE nabídne návštěvní-

kům, především však ženám moderní trendy
v oblékání.
Spolupracujeme se stálými vystavovateli, a to
jak výrobci' dovozci i prodejci z oboru konfekce,

textilu, spodního prádla, koženékonfekce
i koŽené galanterie. Kažďým rokem se tu sejde
přes 100 vystavovatelů. Většina z nich jsou
českéfirmy, což návštěvnice velmi oceňují,
zv|áŠtě proto, že jejich ceny jsou velmi přátelské. Vedle textilu a práď|a zde návštěvnice
najdou stánky s bižuteriía kosmetikou.
Zpestřením bude doprovodný program s mód-

MóDY

obrazy malířky Radu Tesato, obrazy od malířů
z Tatzanie i fotografie africké přírody a místních
lidí. K dizpozici bude dětský koutek zaměřený
na Afriku, a to i během sobotního večera.
V sobotu 14, 4' od 18 hodin se uskutečníspeciá|ni sobotní večer - African fashion.
Program bude barevný a plný hudby - neváhejte
a přiveďte sebou i Vaše dět1| Zahraje a zatanči
skupina Aneboafro' při módní přehlídce si vyberete z afrických modelů značky Chizika pro
děti i dospěIé abývalá diplomaka ze Zimbabwe
PhDr. Marie Imbrová představí krásu afrického
šperku.

ními přehlídkami.
Během celé ýstavy bude část haly ,A.1 věnována Africkému trhu a výstavě afrických soch
a obrazi. Můžetesi přijít vybrat například
z originá|ních šperkůz rizných koutů Afriky,
z hraček v podobě afrických zvíÍat,z pestrobarevných látek a oděvů a mnoha dalšíchvěcí'
Budete moci ochutnat africké pokrmy. Vystaveny zde budou kamenné sochy ze Zimbabwe,

AVANTGARDA

Jedenácté pokračováníbude mít v ramcl
Elegance úspěšná soutěž mladých módních
tvůrcůAVANTGARDA 2012.

návrhářky Helena Fejková, Tatiana Kovaříková
a návrháŤ Josef Ťapťuch, dále redaktorka TextilhlmáIu Alena B|aŽková nebo olina Kopalová,
výrobce korunek pro českéMISS. Soutěž bude
moderovat herec Lukáš Hejlík.

pátek 13. dubna se bude soutěžit v oboru
kadeřnickém a vizáŽistickém. Záštitu nad touto
soutěžípÍevza| Tomáš Arsov, známý z pořadu
,,Mladšío pár let.., kteý také věnuje do soutěže
atraktivní ceny. Soutěž bude provázet herečka
Bára Štěpánová.

V

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se utkají sfudenti
v soutěži oděvních oborů, a to v tvorbě z tra_

dičnícha netradičních materiálů, letos je prvně
Afriky...
vyhlášeno téma
',Barvy
Ve stejný den změří své dovednosti i studenti šperkaři. Do poroty usednou známé české
slevor4ý kupón na strmě 9

Výstavní.noviny

${qÍcis
Výstava Narcis sl mez|
širokou veřejností ziskala

obrovskou popu|aritu. Ústředni expozicí výstavy Narcis
bude jako každý rok obrovské
pestrobarevné aranŽmá z rozkvetlých narcisů, tulipánů
a dalšíchjarních květin'
doplněné okrasnými dřevinami, bonsajemi a dalším
rostlinným materiálem.
Pro Ietošní expozici je Zvo-

pro zahrádkáŤe, žádaná expozice vinařů s ..koštem.. a od-

borné časopisy či publikace.

Výstava Se koná ve velmi
příhodnému termínu, kdy už
pro všechny zahrádkáÍe klepe
jaro na dveře a pÍicházi ta

celou dlouhou zimu toužebně
očekávaná chvíle, kdy je naprosto nezb3ttné začit Út,
hrabat, osívat asázet, a necelý
měsíc pÍed ,,zmrz|ými muži,,,

po nichž uŽ

můžeme dát
květiny na balkóny, terasy

a do volné půdy, aniŽ bychom
se museli obávat výraznějších

ranních mraziků' Návštěvníci
si budou moci nakoupit vše,
co potřebují pro svoji zahraďu
osiva, okrasné a ovocné
dřeviny, zeleninovou i květinovou sadbu, balkónovky a
dalšíkvětiny, tak i zahradnické potřeby a zahradni
nábýek.

leno téma rnÁrovsrvÍ
CIBULOVIN. Návštěvníci budou moci obdivovat deseti-

tisíce květů jamích rozkvetlých
cibulovin. Nebude samozřejmě
chybět poradenská služba

DETSKY SEN
Současně s výstavou Elegance
proběhne výstava Dětský sen.
Návštěvníci budou moci
nakoupit dětské
oblečení,hračky

a kočárky. Yždyť

mateřství je jed-

ním z

nejkrásnějšíchobdobí života kažďé
Ženy. Firma Package
Logistics Vám vyjde vstříc

V

neděli 15, 4. 2012 poÍádá TSK D\.NAMIK
Lysá nad Labem pro všechny děti, rodiče
a záshlpce škol I. ročníknové soutěže

,,ŠKOLKY a ŠroryTANČÍ...Děti, které se
rozhodnou soutěžit a reprezentovat SVou
školu, budou soutěŽit v kategorii JEDNOTLIVCI AEROBIK, PROFI AEROBIK,
ZUMBATOMIC@, PROFI ZUMBATOMIC@
nebo TEAM SHOW.
Ziňastnit se děti mohou všech tří soutěŽních

s

náročnými finančnímivýďýt a nabídne Vám na výstavě Dětský sen 2012 prodej kočárkůza velkoobchodní ceny. Kočárek S pevnou

korbičkou, sportovní seda-

čkou s nánožníkem, auto-

sedačkou a přebalovací taškou, splňujícívšechny bez-

pečnostnínorÍny za cenu
6 000'- Kč.

kategorií! SoutěŽ bude rozdělena na věkové
kategorie: MŠ,1 '- 2. tÍidaZŠ,3.5. třída ZŠ,6.
- 9. tŤida zŠ+ nizši ročníkyvíceletých gymnázií'
Více na www.tskdvnamik.estrankv.cz

Po celou dobu výstavy si děti mohou

pohrát
v dětském koutku nebo něco nakreslit v dolní
hale, na venkovní ploše se mohou povozit na
motokárách nebo ponících.

?ryÁ

slevový kupón na straně 9
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ROCNIK MEZINARODNI VYSTAVY NATURA VIVA 2OI2

17.

Pravidelní návštěvníci výstavy

Nafura Viva, je1iž už I1.

ročníkproběhne na Výstavišti
Lysá nad Labem ve dnech 23.
aŽ 27, května, uvidí a uslyší
všechny pfogramové prvky,
na které jsou za ta léta zvyk|i'

To

znannená,

že každý den

bude hrát (po celý program)
dechová kapela, představí Se

lovečtítrubači, jednotlivé

skupiny plemen loveckých
psů, sokolníci s pernaými
dravci (některé dny včetně
letoých ukázek) a se sými
lkázkami i vábiči zvěŤe,

po všechny
dny
nové publikace
',pasovat..
a zvukové nosiče'nebo DVD.

rovněž budeme

Každý den Se také bude
prezentovat jeden z klubů

hlavního pořadatele - Českomoravské myslivecké jednoty:
postupně Klub trubačů,Klub
sokolníků,Klub vábičů'Klub

autorů a Klub

fotografrr

přírody s Videoklubem. Ve
čtvrtek a v pátek Se svým
,,trojbojem.. představí další
z pořadatelů Českýsvaz
včelařů,v sobotu pak Český
rybářský svaz.
KaŽdý den bude mít jako vždy

hosty - jednak ,,hudebního..
(Jožka Šmukař, Jiří Helekal

s vítězkou loňské soutěže
Ze\ený slavík Gábinou
Jiráčkovou, Miluška Voborníková, Josef oplt a Richard

Adam) a jednak

známou
osobnost hlásícíse k myslivosti, rybářství nebo včelařství
(žokej Josef Yáia, rybář Jakub
Vágner a další).Své hosty
přivede i Receptář' protože
sobota bude tradičně Dnem
Receptáře. Při něm má
zazpiv at Vágner F amily !
A kďyŽ jsme u jednotliých

WÁ
slevoý kupón

na straně 9

dnů, tak čtvrtek' připravený

s podporou hejtmana MUDr.
Davida Ratha, bude Dnem
Středočeskéhokraje, ale i Zeleným dnem dětí, pro něž
budou připraveny rtuné
soutěže, mimo jiné vycházejici
z celostátního projektu CMMJ
,,Z|atá srnčístezka... ostatně
soutěže budou připraveny pro
všechny návštěvníky výstavy
kažďý den (například v neděli
s Uměleckým sdruŽením
Artes, které je patronem ne-

dělního pořadu). A tím se
dostáváme k několika no-

vinkám.

Pátek bude jako už minulý
rok MDŽ - tedy Myslivecký
den žen. V jeho rétmci je pak
připravena novinka - soutěž
Miss Natura. Nechte se pře-

Íádaji ji Klub trubačůpři
CMMJ a Výstaviště Lysá nad

Labem.

Jak jistě mnozí zaregistrovali'
byla naše myslivost zapsána
na seznam nehmotného kulturního dědictví Českérepubliky.

Protože tohoto obrovského
úspěchu bylo dosaženo také

díky staletým mysliveckým
tradicím, budeme jim letos
věnovat většípozornost. Jsou
připraveny vstupy Se soutěžemi k myslivecké mluvě
(středa a čtvrtek)' slavnostní
přijímání do Hubertova cechu
(sobota - půjde o známého
herce) a kaŽdý den pak předvedení,,Vzorového.. průběhu
lonr na smce.
od novinek zpátky k tradici všechny pořady (i ty na vni|

kvapit!

řním pódiu) bude

slavík.. proběhne i letos při
Ze|eném dnu dětí soutěžní
klání - tentokrát Se do něj

Jak je vidět, program

Po loňském úspěchu soutěže
dětských zpěvák.ů ,,Ze|ený

zapojí malí lovečtítrubači.

Soutěž proběhne s podporou
Nadace Žtvot umělce a po-

ffiffi

uvádět
osvědčená moderátorská trojice Klára Jandová, Jiří Kasina
aJoŽkaZeman.

je
opravdu bohatý, tak zbývá jen
rozhodnout Se, kte1ý den do
Lysé nad Labem vyrazit...

tr

M

f;

t

.

Bez medu to nejde
Ani na I1, ročníkuvýstavy Natura Viva

nebudou chybět včelaři. Protože jejich
expozici si již tradičně vza|o na Starost

Střední odborné učilištěvčelařské-Včelařské
vzdě|ávaci centrum, o.p. s.Nasawky' opět se
seznámíme s nabídkou včelařských seminářů, kurzů a školení.Není bez zajímavost i, že v
nasawckém areá|u také pořádaji letní
včelařské tábory pro děti školníhověku.
Z těchto frekventantů se následně rekrutují
mladí včelaříci,pro které se stává chov včěl
celoživotnímkoníčkem.Expozice občanského sdruženíCeský svaz včelařů,které
sdružuje 98 % všech chovatelů včel na uzemí
Ceské republiky, sice nepatří k největším
vystavovatelům, ale návštěvníci si tu pravidelně rádi prohlédnou rŮzné typy úlů,
včelařských pomůcek, medometů alotakÓ rádi
ochutnají ze zďejši nabídky medu a medovin.
Také se mohou seznámit i s problémy, Se
kterými se naši včelaři v současnédobě
potýkají. Loňský teplý podzim byl tottž
ideální pro roztoče Varroa destructor,
největšího tuzemského nepřítele našich
včelstev. Proto mnozi včelaři na|ez|i po letošnízimě svoje túy préndnénebo ještě hůře,
plné uhynulých včel. Také se iiž někde
projevila rezistence na určitý typ léčiva.Spolu
se jmenovaným parazitem se v úlech navíc
objevují dalšínemoci, takže včely dnes
opravdu vyžaduji pozornou péči.
Stejně jako v loňském roce je i letos včelařská
expozice na výstavě Natura Yiva rozdělená
do tří částí.V první budou jako obr,ykle
návštěvníci informováni o aktivitách SOUVVVC, o.P.S., Nasavrky' v druhé se seznámí se
současnou prací s včelařským dorostem a ve
tŤeti části Se budeme věnovat propagaci
včelařstvía včelařských produktů.

Samozřejmě nebudou chybět

ani

propagátoři medu

Výstav.ní.noviny

Z dnes iiž

celore-

publikového projektu ,,Bez medů to nejde...
Půvabných dívek, včeliček,a jejich vče-

lařského doprovodu, které i1ž tradičně
rozdávaji drobné včelařskédárěeky, si jistě
i v Lysé nad Labem všimne každý. ča't

expozice bude jako vždy vyÍtazená

přednáškám a nabídce informací o včelařství,
které tu jako kaŽdoročně budou prezentovat
včelařštíodborníci, kteří vysvětlí případným
zájemcům nejen principy včelaření, ale také

s nimi

promluví o všem, co naše včely

ohrožuje. Musíme si totiž pÍiznat, že současná

civilizace se

k

tomuto užitečnémuhmvzu

opravdu nechová nejlépe.

velcí

Ceský rybářský sYaZ Se opět představí na výstavě Natura Mva se ZaJimavými
tématy:
':::

,

o Pomo c handicapovaným rybářům.

Sport, m|ádež a mezinárodní činnost.
Problematika kormorána velkého.
o Ve lkop 1o šn á mapa rybářských revíru.
o Expozice bude doplněna akvárii
abazénem
se živými sladkovodními rybami.
O

o

Těšímese na Vaši návštěr,u!
Více na www.rybsvaz.cz
.t"'"'1'

t'ioi'

'iá-iii.áI!

ó

Výstav'ní'noviny

Čtyri výstavy pro dobrou pohodu

Senior. Handicap: aktivní život,
Šikovné.o"" ,,uši.h seniorů, Lázeňský veletrh a Růžovázahrada, a to od čtvrtka 14. do
Zveme vás na hojně navštěvované a velmi oblíbené výstavy

neděle 17. června,vždyod 9 do 17 hodin.

RUŽoVÁ ZArIRADA
Loňská novinka v dramafurgii
lyského výstaviště - květinová
výstava se zaměÍením předevšímÍa rtňe a květiny

časnéholéta - Růžovázahrada,
měla tak obrovský úspěch,
že i1ž V sobotu byly růže
v prodejní nabídce vyprodané
a prodejci nezŤidka museli
sáhnout i do výstavní expozice'
aby uspokojlli zájem. Pro le.
tošnírok budou zcela jistě lépe připravení.
Y prezentačníexpozici na téma Růžev hudbě v celé horní
ha|e A2 budou k vidění stovky

Celostátni
Vystava růŽÍ
a letnich květin
ZAHRADN|CKÉ rnHy

květů Íezatých rtňi a ríŽí
hrnkovaných spolu s doplňkovou ze|eni a nádhernými
vazbami z dalšíchletních
květin. Venkovní plocha nabídne vyhledávané Zahtadnické trhy, ÍIa nichŽ bude

i

dalšírostlinný
českých
pěstitelů a potřeby pro zahrádmožnékoupit

materiál přímo od
káře.

Více na www.vll.cz

rÁzEŇSKÝ VELETRII
Lázeřtský veletrh si klade
za cíl nabídnout širokéodborné i klientské veřejnosti
možnosti lázeňské, rehabilitačnía relaxačnípéčev čes-

kých i slovenských lázrrich.
Zájem návštěvníkův loňském
roce byl tak velký, že dokonce
zaskočil některé subjekty natolik' Že jim už ÍIa neděli
nezbyly potřebné propagační
tiskoviny. Kromě nabídky
lázeňských' rehabilitačních

a

relaxačníchpobytů budou
někteří vystavovatelé poskytovat i odbomé služby.
Kromě lázeňských subjektu se
představí i prodejci léčebných

doplňků stravy a

reha-

bilitačníchpřístrojů. Jedním
z nich bude i firma Naturline -

přírodnícesta ke

zdravi.
produkty
Nabídne špičkové
inspirované nejen přírodou,
ale i nejnovějšími poznatky
vědy a výzkumu.

Její přípravky jsou určeny jako
doplňky stravy například pro
lidi, kteří mqí potíŽe s prostatou, cirkulací krve v končetinách, nebo pro pravidelnou
péčio močovécesty či krásnou postavu. Jejich jedinečnost
spočíváv naprosté čistotě surovin a nekompromisní kontrole dle podmínek pro ýrobu
a distribuci léků'

Více na www.vll.cz

SENIOR. HANDICAP: AKTIVNÍ Žlvor
Výstalu vyhledávají lidé všech věkoých kategorií, kteÍíZde nacházejí spoustu zajímavýcIl

informací, podnětu, inspirací i praktických věcí
všeho druhu. I v letošnímroce v odborné části
výstavy najdou návštěvníci nabídku pomůcek

a služeb pro rizné druhy handicapů, zdravotní
poradny, odborné semináře a workshopy,

prezentovat se budou zaÍizení sociální péčevšech
typů a rovněž tu budou vystavovatelé se zbožim
nezbytný m pro každodenníživot.
o

ŠtxovNÉRUCE NAŠICHSENIORU
Naprosto ýjimečná ýstava

ze soutěže Šikovnéruce našich
seniorů se uskutečníjlž potÍinácté. Víc jak tři a půl tisíce
ýstavních exponátu, které zaplní celou ýstavní halu A1, se

WÁ

slevový kupón na straně 9

jistě setká se stejným nadšenímnávštěvnílď' jako
ve všech předchozích roč.
nících.Připraven je rovněž
atraktivní doprovodný program.

Na

výstavišti V Lysé nad
Labem se bude konat 12. - L5.
7. 2012 prodejní ýstava
Květy 20|'2. Šestnáctý ročník
ýstavy nabídne návštěvníkům květinové aranžmá l4t-

tvořené týmem

Českého
zahrádkáŤského svazu na ploše 2 160 m2. Ústřední expozici
ýstavy Květy bude obrovské
pestrobarevné aranžmá z rozkvetlých květin, doplněné
okrasnými dřevinami, bon-

--V.."yst.avní'no-vjny

&KVĚTY
sajemi

a

dalšímrostlinným

materiá1em.

Zájem návštěvníkůo nákupy
zaÍ.tradnických trzích je
vzhledem k příhodnému termínu mimořádný. Návštěvníci mohou nakoupit květiny,

na

osiva, okrasné a ovocné
dřeviny, balkónové rostliny,
bonsaje, léčivérostliny a byliny, náÍadi a potřeby pro

ohodnoceny a vítězttéexpozice oceněny.
Současně s touto oblíbenou
akci proběhne ,,Festival vě.
štění..s bohatým doprovodným programem.
Po celou dobu ýstaly bude
probíhat na venkovní ploše
hudební doprovodný program.

zahrádkáře a zahradni nábýek.

V

rámci výstavy Květy je
připravena soutěž Polabský
kvét20|2.
Floristi, květináři a zal.raďnici
vývoří expozice o velikosti

4x4metryzrostlinného

materiálu a ty se stanou součástívýstavy Květy. Expozice
budou v den zahájeni ýstavy

hž pošestnácté připraví Český zahrádkářský svaz o. S. výstar,u květin
českých zahráďkáŤi na výstavišti
v Lysé nad Labem ve spolupráci se
svými specializovanými základnimi
organizacemi (SZO) - MARTAGON, LILIUM

BRNO, LLIUM HoDoNÍN, ROSA KLUB.
DAGLA, PELARGONIE, ACHILLEA a dalšími

pěstiteli květin a zahradnich rostlin sdružujícími

se pod Českým zahráďkáŤským

SVaZem

na obrovské ploše 2 160 m2. Návštěvníci se tak
mohou těšit zejména na široký sortiment lilií,
pelargónií, ruží,jiřinek, begónií a dá|e bonsají,
trvalek.
Součástívýstavy jsou i poradenské služby SZo,

I naši češtizahrádkáři úspěšně
šlechtínové odrudy krásných

lilií.

Připomeneme alespoň
některá jména lilií: Citronáda,
Super LIIa, Český krystal,
Skořice' Zlatice, Z|atá Praha,
Brno, Evina, Česká Elita.
Lhotecký Pjrát, Večernice,

časopis ZahrádkáÍ a Vinaři Čzs. v letošnímroce
také připomeneme 55. ýročíza|oženi Českého
zahrádkářského syazlJ, kteý je občanským
sdruženímvzniklým v roce 1957. Sdružuje téměř
160 tisíc členůse společným záýmem o pěstování
rostlin ve2 700 zák|adnich a 17 specia|izovaných
organizacich. Čzs huJi zájmy sých členů,
vývátí podmínky pro zahráďkateni a smysluplné
využiti volného času. Svým členůmzajišt'uje
odbomé poradny, právni pomoc, podílíse na jejich vzděláváni včetně děti, qtdává publikace,
poÍádá přednášky, školení, instruktáže'
ýstavy'
zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.

Tanečnice, Divoženka' Maškaráda, Červená Sojka, obláček'
Památka,Bqný Fénix a mnoho
dalších.Novošlechtění, která

nejsou uvedena v Mezinárodním registru lilií, uvádějí

zahrádkáři pod číslem.V rámci
výstavy Květy 2012 se opět

E

Více na www.zahradkari.cz

uskuteční2' ročníkSoutěže
v novošlechtění lilií. K vidění

budou zajimavé novinky

a šlechtiteli do té doby tajená
překvapení. (bližšíinformace

poskýne pan Novák - SZo
Martagon; E-mail: vr.novak
@martagon.cz).

?ruÁ

kupón na straně 9

Vjstavní noviny

Komise pro práci s dětmi
a m|ádeŽ CZs vyhlásila 1.

Cechy a Moravu' Ti nejlepší
postoupí do velkého finále
v Lysé nad Labem, kde budou

ročníkfloristické soutěže

v

aranžování květin pro Žáky
zák|adních a středních škol
ve dvou kategoriích I2-I5 Iet
a 16-18 let' Jejich vitězové
postoupí do zemských kol pro

na výstavě Květy 2012 soutěžit
o hodnotné ceny.

Více na:

www.z ah r adkar i. cz I mladez I

FESTIVAL vĚŠrĚxÍ
s kartářkami, vědmamt a

U

stolečkůpotkáte jednotlivé
kartáÍky a věštce, kteří za sym-

ča-

z Věštírny Květy
Fialové. Čeká vás program
plný přednášek, seminářů
a tématických vystoupení člerodějkami
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ELEGANCE
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Více na www.vykla dziv e.cz
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festivalu překvapení, magický
rituál hojnosti a spokoj enosti.

TYTO KUPÓNY PLATÍ JAKO SLEVA 25oÁ Z PLNÉHo VSTUPNÉHO

_\P_

I

má Věštírna pro návštěvníky

nů Věštírnya jejich hostí. Ve
stáncích můžetenakoupit
léčivékameny, kouzelná vykuřovadla a vůbec předměty
běžnéhočaroděinéhoživota.

Festival věštění se pro Lysou
nad Labem stává tradicí. Letos
Se na něm opět můžetesetkat

I

bolickou ťestivalovou cenu
nahlédnou do vašeho života,
osudu a budoucnosti. I letos

'=E-^*t

"'

;

*

iI

l- l1

:

I

_r,

i

KL,í.t!,V/a

,,
+ryŤ{Dt'^
14.6. - 17.6.zAQ
--

l

------t

RŮŽovÁ

i

l..|{IuryAy|y.^
*27.5.2012 t

23. 5.

- 15.4.2012

1

fu,

i
I;

i
;

- - - - -l

tN

Karta
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Pobyt je obohacen o da|šípro cedury, koupele, masáŽe a da|ší.
Nový seniorský pobyt je na 7 ďmí / 6 mce í {*d pondělí do nedě}e}
rr H$tq|ťJ řÍrnmí láegrě*** na lázeňské ko|onádě' stravování je formou po|openze.
Ce|kem je v rámci pobytu a v ceně obsaŽeno 9 |ázeňských procedur a Eol.{U$ zDARsnA PRo

vÁ5

* (Lázně Poděbrady, a.s')

Program pobytu: 9 procedur: 5x uh|ičitá koupe|, 3x vstupenka do So|né jeskyně, 1x k|asická částečná
masáŽ, + BoNUS ZDARMA PRo VÁ5; poukázka do Kavárny Vio|a na neaIko nápoj se zákuskem
Cena: Mimosezóna:

5.5&s'.
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Kč

Hlavní sezÓna:

s"$$o,- Kč

Do věku 70 |et kIient hradí v recepci při příjezdu |ázeňskou taXu Ve Výši 1 5,- Kč osoba / noc
Příp|atek za jednolůŽkový pokoj 200,- Kč osoba / den
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36. národní výstava ze|eně, mechanizace,
pěstite|ství, květin, eko|ogie a zpracování výpěstků
21. 3.

-

25. 3.2012

JARo S KoŇM|2o12

13. výstava koní a všeho co k nim patří

21.3. - 25.3.2012

ELEGANCE - AVANTGARD A 2012

17. Výstava módy, obuvi a koŽeného zboŽí
12.4. - 15.4.2012

DĚTSKÝ sEN 2012

Výstava dětského ob|ečení a hraček
12.4. - 15. 4.2012

NARCIS 2012

výstava narcisů, tu|ipánů a dalších
jarních cibu|ovin a zahradnické trhy
12.4. - 15.4.2012
1,1.

NATURA VIVA 2012

17. mezinárodní výstava mys|ivosti, rybářství,
vče|ařstvía zahrádkářství
23. 5. - 27 .'5.2012

KRAJSKÁVÝSTAVASPoLEČENSKÝCH
o,Y["^ocH PSÚ

l.

-&.
'ffitt

7" 9. -

ffi
ld"
v lzz

=ĚÉ
lP.af

T(

&
xtÁŠnr

GřJoY'
.ň!

14.6. - 17.6.2012

SEN|oR _ HAND|CAP: AKT|VNÍ Žlvot zolz
výstava pro |idi' kteřÍ nezůstávají sedět doma
14.6. - 17.6.2012

11 .

ŠlrcovruÉRUcE NAŠ|cHSEN|oRŮ 2012

13. ročníkvýstavy ze soutěŽe,,pro radost a potěšení..

14.6. - 17.6.2012

LÁZEŇSKÝ VELETRH 20,|2

3. výstava |éčebné,rehabi|itační a re|axační péče

't4.6. - 17.6.2012

KvÉrY 2012

16. ce|ostátní výstava květin a zahradnické trhy

12.7. - 15.7.2012

PoLABSKý KN|ŽNí VELETRH 201 2
9' výstava pro vŠechny mi|ovníky krásných knih
a literatury
7.9. - 9.9.2012

ČryŘt DNY sE ZÁcHRANÁŘ| 2012

11. ročníkakce představujícÍ integrovaný

záchranný systém

7.9. - 9.9.2012

KŮŇ 2012
1

B.

výstava koní a všeho co k nim patřÍ

21.9. - 23.9.2012

ZEMÉDÉLE32012

37. národnÍ Výstava ze|eně, mechanizace,
pěstite|ství, květin, eko|ogie a zpracování výpěstků

4.10.-7.10.2012

NÁŠCHoV 2012

17. výstava hospodářských zvířat, techno|ogií pro

chov a veterinárních pomůcek
4. 10. - 7. 10.2012

5. ce|ostátní Výstava exotického ptactva, akvarijních
rybek, terarijních zvÍřat a exotických rost|in

ť

25. 10. - 28. 10.2012

KOLA2012

#^

17. výstava automobi|ů, motocyk|ů

jejich přísIušenství
9. 11. - 11. 11.2012
a

-),/n" cYKLtslKA2ol2
2. výstava jízdníchko| a jejich
(íoiénk,

F
/G-\

ftÝp\
\Xi_//
Y:Y
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ťř+

přís|ušenství

9. 11. - 11. 11.2012

RYCHLÁ K]LA2012

13' výstava závodních automobi|ů a motocyk|ů
9. 11. - 11.',11.2012

CHOVATEL 2012

CeIostátní výstava drobného zvířectva
16. 11. - 18. 11.2012

PoLABSKÉVÁNoČNíTRHY 2012
Pří|eŽitost k předvánočním nákupům

pod jednou střechou
18. ročníkob|íbených prodejních adventních výstav

3' ročníkvýstavy magie, astro|ogie a věštění
12.7. - 15.7.2012

MIKULÁŠSKÉrnHY

DOMOVATEPLO 2012

STŘíBRNÉTRHY

7.9. - 9.9.2012

ZLATÉ TRHY

18. výstava býového vybavení,
nábýku a výápění

dop|ňků

9.9.2012

EXOrIKA2012

RŮŽoVÁ ZAHRADA 2012

Ce|ostátní výstava růŽí,|etních květin
a zahradnické trhy

FEST|VAL vĚŠrĚruízolz

'@

DEKORACE 2012
)'o"ffiáÉ 2. výstava dekorací a bytových

30.

1'1. -

2. 12.2012

7. 12. - 9. ',12.2012

14. 12. - 16. 12.2012

ZMĚNA TERMiNŮ VÝsTAV

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727 , 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: +420 325 552 051, Fax: +420 325 552 050, E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz
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