NÁŠ CHOVATEL
12. - 13. 1. 2018

STAVITEL
22. - 24. 2. 2018
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12. 4. - 15. 4. 2018
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Cihla, døevo nebo
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IN spiraci najdete na
Eleganci!

Bára Štìpánová na
Rùžové zahradì!
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LIGNA BOHEMIA
22. - 24. 2. 2018

ZEMÌDÌLEC
21. - 25. 3. 2018

Pravidla pro urèení data Velikonoc
stanovil v roce 325 První nikajský koncil.
Podle nich pøipadají velikonoèní svátky
na nedìli následující po prvním jarním
úplòku.
Pravidla pro urèení data jarní etapy výstavy
Zemìdìlec stanovili poøadatelé pøed 24 lety.
Podle tradice kopíruje první jarní den v
kalendáøním roce a v letošním roce se velmi
pøiblížil i velikonoèním svátkùm, jimž bude
vìnována velká èást letošní výstavy...
... více na stranì 4

JEZDECKÝ FESTIVAL
21. - 25. 3. 2018

JARO S KOÒMI
21. - 25. 3. 2018

ELEGANCE - AVANTGARDA
12. - 15. 4. 2018

Mezinárodní výstava myslivosti,
rybáøství a vèelaøství NATURA
VIVA, oslaví 23. výroèí od své
premiéry. Cílem poøadatelù je
každoroènì pøipravit
návštìvníkùm nezapomenutelný
zážitek v oblastech péèe o živou
pøírodu, myslivost, rybáøství a
vèelaøství.
Od 23. do 27. kvìtna 2018 se mohou
milovníci pøírody tìšit na atraktivní
nabídku èeských a zahranièních...
... více na stranì 8

Plodnost, nadìji a budoucnost
nalezneme v kvìtinì, která bude
dominovat celostátní výstavì Kvìty
2018 v termínu 12. – 15 èervence. Své
uplatnìní tato kvìtina našla i v kultu
ženských božstev a Pliniùv výrok, že
"patøí-li rùže ke zlatu mezi rostlinami,
pak lilie je støíbrem" svìdèí o její velké
oblibì.
Dvacátý druhý roèník celostátní výstavy
Kvìty 2018 nabídne...
... více na stranì 10

ØEMESLA
22. - 24. 2. 2018

NARCIS
12. - 15. 4. 2018

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY
12. - 15. 4. 2018

NATURA VIVA
23. - 27. 5. 2018

RÙŽOVÁ ZAHRADA
21. - 24. 6. 2018

LÁZEÒSKÝ VELETRH
21. - 24. 6. 2018

SENIOR - HANDICAP
21. - 24. 6. 2018

ŠIKOVNÉ RUCE
21. - 24. 6. 2018

KVÌTY
12. - 15. 7. 2018

STAVITEL
Cihla, døevo, nebo beton?
VELETRŽNÍ TIP !!!

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajù pro interní potøebu
Výstavištì Lysá nad Labem, s. r. o. a k zasílání informaèních novinek
zveøejòovaných na webu www.vll.cz. Tento souhlas lze kdykoli ukonèit
odesláním svého emailu z webu VLL - odhlásit odbìr novinek.

tel.: .....................................................................

e-mail: ................................................................

jméno, firma: ......................................................

REGISTRACE POZVANÉHO NÁVŠTÌVNÍKA

bez vyplnìní základních údajù je pozvánka neplatná

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,
e-mail: vll@vll.cz

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

22. - 24. 2. 2018

DEŠOVKA… ani kapku
nazmar! Dotace je urèena pro
vlastníky èi stavebníky rodinných
a bytových domù na využití
srážkové a odpadní vody v
domácnosti i na zahradì. Více
informací se dozvíte na hale B v
expozici Státního fondu životního
prostøedí ÈR ve dnech 22. - 24.
února bìhem výstavy Stavitel
2018.
Více informací na www.vll.cz

OTEVØENO DENNÌ
9 - 17 hod.

www.vll.cz

24. NÁRODNÍ VÝSTAVA
STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ,
TECHNOLOGIÍ A ÚSPOR ENERGIÍ

STAVITEL

Pøijïte se inspirovat, jak si zaøídit
krásné a zdravé bydlení a zároveò
se dozvìdìt o novinkách ve
stavebnictví.
Na výstavì Stavitel najdou cenné
informace všichni, kdo se chystají
rekonstruovat, stavìt, nebo
upravovat rodinný dùm èi byt a
hledají úsporný a úèinný zpùsob
údržby. Odborníci z mnoha oborù
spojených se stavebnictvím budou
poskytovat konzultace,

pøedstavovat vhodné materiály a
poradí, jak kvalitnì a levnì
postavit rodinný dùm. Nabídka
stavebních technologií zahrne i
døevostavby, nízkoenergetické
stavby a pasivní domy.
Prezentovat se zde budou firmy v
jednotlivých oborech od
stavebních a izolaèních materiálù,
povrchových úprav, odvìtrávání,
pøes podlahy, dlažby, obklady,
vytápìní, sanitární vybavení,
kuchynì, až po støechy, komíny,
zámkové dlažby, zahradní prvky,
studny, èistièky a bazény.
Návštìvníci se seznámí také s
možnostmi rekonstrukce a
výmìny oken èi interiérových a
vstupních dveøí èi vrat a s námìty
pro drobnou zahradní architekturu
a stavbu plotù.
Program Nová zelená úsporám
bìží až do roku 2021. Odborníci
vám poradí, jak se zúèastnit.

VOLNÁ VSTUPENKA

Také si kladete otázku, jaký
materiál vybrat na obvodové
stìny vašeho domu? Zda si
poøídit plastová, døevìná, èi
h l i n í k o v á o k n a ?
Rekonstruujete-li, stavíte nebo
si jen drobnì upravujete svùj
dùm, byt èi chalupu, tak si
nenechte ujít letošní již 24.
roèník národní výstavy
stavebních materiálù a
technologií Stavitel 2018, který
bude probíhat od 22. do 24.
února 2018, vždy od 9 do 17
hodin, na výstavišti v Lysé nad
Labem.

SLEVOVÝ KUPÓN 33%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

21. 3. - 25. 3. 2018

12. 4. - 15. 4. 2018

21. 4. - 24. 6. 2018

12. 7. - 15. 7. 2018

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
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LIGNA BOHEMIA - ØEMESLA
Lysá ožije døevem
Od 22. do 24 února se truhláøi i
kutilové sjedou na výstavu Ligna
Bohemia, která nabídne novinky
v oblasti døevoobrábìcích
strojù, náøadí a materiálù.
Letošního roèníku se zúèastní
všichni významní výrobci i
prodejci, kteøí návštìvníkùm nejen
ukáží, ale i pøedvedou CNC stroje,
lisy, sušárny, formátovací pily,
brusky a olepovaèky. Výstava je
velkým pøínosem nejen pro
profesionály v døevoobrábìcím
prùmyslu, ale i pro ty, kteøí rádi
pracují se døevem, nebo mohou
vyzkoušet znaèkové náøadí,
vrtaèky, pily, odsávaèky prachu,
kompresory a další nástroje. Mezi
novinkami návštìvník nalezne
napø. systém pro øezání izolaèních
materiálù, akumulátorový
kapovací pilový systém,
akumulátorový vrtací šroubovák,
excentrickou brusku a øadu dalších
zajímavostí pro radost z perfektní
práce.

VELETRŽNÍ
VELETRŽNÍTIP
TIP!!!
!!!
Pro návštìvníky, kteøí si zakoupí
vstupenku na výstavu, bude
pøipravena soutìž o stolní
kotouèovou pilu ROJEK – KDR
104, výherce vylosujeme v sobotu
24. února pøímo na výstavišti.
Šanci na výhru máte i vy!

Více informací na www.vll.cz

Øemeslné školství
Soubìžnì s technickými
výstavami Ligna Bohemia a
Stavitel se uskuteèní i veletrh
odborného školství. Návštìvníci
a žáci osmých a devátých tøíd se
budou moci seznámit s aktuální
nabídkou uèebních a
maturitních oborù ve více než
tøiceti školských zaøízeních z
celé Èeské republiky.
Výstava Øemesla je poøádána ve
spolupráci s Krajskou
hospodáøskou komorou Støední
Èechy a je urèena nejen žákùm
základních škol, ale také jejich
rodièùm a tøídním uèitelùm.
Instituce pøiblíží studium ve škole,
pochlubí se výrobky svých žákù,
které nabídnou k ochutnání i

prodeji a také poskytnou své
služby veøejnosti. Zamìøit se
chceme pøedevším na velkou
perspektivu technických oborù,
kde zamìstnavatelé dlouhodobì
volají po kvalifikovaných
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absolventech. Na výstavì se bude
prezentovat více jak 30 škol a
odborných uèiliš.
Tìšit se mùžete na módní
pøehlídku studentù Støední školy
odìvního designu Lysá nad
Labem, barmanskou show a další
zajímavá vystoupení žákù a
studentù ostatních støedních škol.
Cech instalatérù ÈR organizuje v
rámci výstavy soutìž žákù SOŠ a
SOU oboru instalatér a novinkou
bude také „veletrh odborných
dovedností“. Výstava probíhá od
22. do 24. února 2018 vždy od 9 do
17 hodin.
Více informací na www.vll.cz

ZEMÌDÌLEC
Velikonoce na jarním Zemìdìlci
Pravidla pro urèení data
Velikonoc stanovil v roce 325
První nikajský koncil. Podle
nich pøipadají velikonoèní
svátky na nedìli následující po
prvním jarním úplòku.
Pravidla pro urèení data jarní
etapy výstavy Zemìdìlec
stanovili poøadatelé pøed 24 lety.
Podle tradice kopíruje první
jarní den v kalendáøním roce a v
letošním roce se velmi pøiblížil i

velikonoèním svátkùm, jimž
bude vìnována velká èást letošní
výstavy.
Již tradièní národní výstava
zemìdìlství, zahrádkaøení a
potravináøství bude probíhat od 21.
do 25. bøezna 2018. Po velmi
vydaøeném loòském roèníku, ani
letos nezùstaneme pozadu. Témìø
dvì stovky vystavovatelù vám
nabídnou široký sortiment jarních
kvìtin, osiv, stromkù, keøù,
p o s t ø i k ù a
z a h r a d n í c h
p o m ù c e k ,
doplnìných o
zemìdìlskou a
zahradní techniku.
Také se mùžete tìšit
na zahradnické
trhy, které vám
nabídnou širokou
škálu kvìtin, trvalek,
stromù, cibulovin a
dalšího rostlinného
materiálu, dále pak
potøeby a pomùcky

pro zahradu a zahrádkaøení. Pro
návštìvníky bude pøipraven
bohatý doprovodný program,
pøednášky, poradny pro pìstitele.
Více informací na www.vll.cz

VELETRŽNÍ TIP !!!
Velikonoèní vajíèka z èeského
chovu si budete moci zakoupit u
firmy PROAGRO Nymburk.
Vejce budou k zakoupení za
velkoobchodní ceny.
Výzkumný ústav
bramboráøský
Havlíèkùv Brod
na výstavu
pøiveze
novou
odrùdu s fialovou dužninou VAL
BLUE, která v letošním roce
získala ocenìní Zlatý Klas. Jelikož
se jedná o horkou novinku,
prozatím budou na výstavì pro Vás
k dispozici konzumní hlízy této
odrùdy.

Potravináøský výrobek Støedoèeského kraje
V rámci doprovodného programu
vyhlásí 24. bøezna 2018 Ivan
Vodochodský výsledky soutìže
„Potravináøský výrobek
Støedoèeského kraje“, poøádané
Støedoèeským krajem.
Návštìvníci budou moci podpoøit
regionální výrobu z tradièních
receptur a domácích zdrojù.
Všechny ocenìné výrobky budou

moci nejen
ochutnat, ale
i zakoupit na
s t á n k u
Støedoèeské
ho kraje v
hale B.

Polabský motýl 2018
Osmnáctý roèník soutìže v
aranžování se stal již
neodmyslitelnou souèástí jarní
etapy výstavy Zemìdìlec. Opìt po

roce se nám pøedstaví mladí talenti
z øad studentù odborných škol a
uèiliš, kteøí na pøedem známé
téma budou z rostlinného
materiálu a vlastní fantazii tvoøit
krásná díla. Soutìž samotná se
bude odehrávat hned první den
výstavy, tzn. 21. bøezna. Práce
studentù budou ke zhlédnutí na
výstavì až do nedìle 25. bøezna
2018.Výstavištì v Lysé nad
Labem otevøe pro návštìvníky své
brány od støedy 21. do nedìle 25.
bøezna vždy od 9. do 17. hodiny.
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JEZDECKÝ FESTIVAL
Pátý Jezdecký festival spojí v pìti dnech pìt disciplín
Již popáté se bìhem jarního
veletrhu Zemìdìlec v Lysé nad
Labem odehraje od 21. do 25.
bøezna 2018 mimoøádná
sportovní událost, kterou je
Jezdecký festival. Ten v 5 dnech
propojí 5 klasických disciplín a
nabídne rovnìž tradièní veèerní
program…
Pìtidenní akce bude probíhat v
hale C výstavištì v Lysé nad
Labem. Závodit se zaène ve støedu
21. bøezna a program prvního dne
stejnì jako dalších dvou
následujících dnù bude vìnovaný
parkurovému skákání. Na své si
pøijdou jezdci všech vìkových
skupin velkých koních i dìti na
ponících. Pony soutìže budou
novì zaøazeny nejen ve støedu, ale
také ve ètvrtek.
Návštìvníci se mohou tìšit opìt na
skokové derby, které kombinuje
klasické parkurové pøekážky s
pøekážkami, jež simulují terénní
skoky – jak je známe z jezdecké
všestrannosti.
„Derby je fenomén, který nemùže
v našem rozpisu chybìt.
Každoroènì pøitáhne øadu jezdcù,
a to nejen specialistù na
všestrannost. V minulých letech si
v Lysé nad Labem mnoho z
úèastníkù zkusilo takovou soutìž
poprvé v kariéøe. Napínavá
podívaná se tìší i velkému
diváckému zájmu,“ vysvìtluje
øeditel JF Josef Malinovský.

soutìžím, které stejnì jako derby
dokážou díky adrenalinu zvednout
diváky ze sedaèek. Jezdecký
festival je výjimeènou událostí,
žádné jiné závody ve sportovním
kalendáøi Èeské jezdecké federace
nespojují tolik jezdeckých
odvìtví. Navíc pro parkurové
jezdce i vozataje je festival, stejnì
jako každý rok, vrcholem seriálu
Zimního Jezdeckého poháru,
jehož základní kola budou
probíhat od ledna do bøezna v
nìkolika halách napøíè Èeskou
republikou. Právì v Lysé nad
Labem se v jeho závìru odehrají
dvojnásobnì bodované finálové
soutìže, které rozhodnou o
celkovém vítìzi.
Pozornost je tøeba vìnovat i
nesoutìžní èásti festivalu, která je
plánována tradiènì na sobotní
veèer. Ta nabídne øadu zajímavých
vystoupení a ukázek od klasických
sportovních disciplín pøes využití
koní v dalších odvìtvích.
Nedílnou souèástí Jezdeckého
festivalu je i prodejní èást Jaro s
koòmi, kde desítky vystavovatelù
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potøeb a vybavení pro
konì. Veškeré podrobnosti najdete
na internetových stránkách
www.jezdeckyfestival.cz.

První víkendový den bude patøit
drezuøe a voltiži, nedìle pak bude
vyhrazená pouze vozatajským

5

VELETRŽNÍ TIP !!!
Man Mat - skuteènì èeská
kvalita
Nabízíme kvalitnì zpracované
výrobky v mnoha barevných
variacích. Novinkou pro letošní
jaro jsou zvony a chránièe v bílé
barvì na ukázky nebo vyhlašování
a koèárové bederní deky.

ELEGANCE
IN spiraci najdete na Eleganci!
Na výstavì Elegance objevíte
n e j n o v ì j š í m ó d n í t re n d y a
nakoupíte kvalitní obleèení pøímo
od výrobcù, a to za nízké ceny.
Výstava Elegance se po tøiadvacáté
zahalí do tajù módy, koženého
zboží, obuvi, bižuterie, kosmetiky a
módních doplòkù. Letos se poprvé
pøedstaví i vycházející hvìzdy
módní tvorby, které se v minulosti
zúèastnily soutìže Avantgarda a
pokraèují v odìvním prùmyslu.

Na výstavì se pøedstaví výrobci,
dovozci i prodejci z oboru konfekce,
textilu, spodního prádla, kožené
konfekce i kožené galanterie. Každým
rokem se na výstavì prezentuje pøes
100 vystavovatelù. Vìtšina z nich jsou
èeské firmy, což návštìvníci velmi
oceòují, zvláštì proto, že jejich zboží

je originální a ceny jsou velmi
pøijatelné. Vedle textilu a prádla zde
najdete exkluzivní expozice s bižuterií
a kosmetikou.
Výstava se uskuteèní od 12. do 15.
dubna 2018 a návštìvníci budou moci
zhlédnout módní pøehlídky, soutìže
studentù a odborné besedy, které
velmi vkusnì doplní pøíjemnou
atmosféru výstavy. Souèástí výstavy
Elegance je soutìž mladých módních
tvùrcù Avantgarda.
První republika v avantgardì!
Letošním nosným tématem soutìže
mladých módních tvùrcù
Avantgarda 2018, je návrat do doby
p r v n í r e p u b l i k y, è í m ž s i
pøipomeneme 100. výroèí vzniku
Èeskoslovenské republiky. Do
tohoto období bude koncipována i
výstavní hala A1, kde návštìvníci
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naleznou ukázky prvorepublikové
produkce a ochutnají tradièní
pochutiny.
Ve ètvrtek 12. dubna 2018 se utká více
než 100 studentù v soutìži odìvních
oborù z tradièních a netradièních
materiálù. Celodenním kláním
provede moderátor TV Nova Petr
Øíbal. Nejlepší studentské práce pro
ocenìní tradiènì vyberou pøední
módní návrháøi a stylisté.
Pátek 13. dubna pøinese štìstí
kadeønicím a vizážistkám, které
pøedvedou úèesy a make-up
prvorepublikových dam a pánù.
Celým soutìžním kláním provede
moderátor „sporák“ TV Nova Martin
Èermák a v porotì tradiènì zasednou
kadeøníci a vizážisté zvuèných jmen
daného oboru.
Více o soutìži na www.vll.cz

NARCIS - REGIONY
Narcisy na výstavì Narcis
Název této velmi oblíbené jarní
byliny je odvozen od øecké báje,
podle níž krásný mladík
Narkissos odmítl lásku nymfy
Echo a její sestry ho proklely.
Zamiloval se do své vlastní krásy
a prohlížel si ji ve studánce, až do
ní spadl a utopil se. Bohové ho
pak promìnili v kvìtinu.

Klasické zpracování této báje
pochází od latinského básníka
Ovidia.
Chcete-li se dozvìdìt více o
pìstování nejen narcisù, ale i
ostatních cibulovin, tak pøijeïte na
celostátní výstavu cibulovin, která
provoní lyské výstavištì v termínu
12. – 15. dubna. V hale A2

pøipraví aranžmá tisícù
rozkvetlých cibulovin Ing.
Vlastimil Šindeláø se svými
spolupracovníky z èasopisu
Receptáø, který je odborným
g a r a n t e m v ý s t a v y. V
doprovodném programu zazní
známé písnì od populárních
interpretù, v poradnách se dozvíte
více o pìstování cibulovin a
chorobách a škùdcích, které škodí
vašim zahradám, a ti co pøijedou
do Lysé nad Labem vlakem,
mohou ochutnat kvalitní vína z
Moravy. Na zahradnických trzích
mùžete nakoupit jarní cibuloviny,
jako jsou barevné a køehké
krokusy, elegantní tulipány,
vdìèné narcisy èi nebesky modré
modøence, které staèí jednou
vysadit a krásou svých kvìtù vás
budou tìšit tøeba i po desítky
dalších let.
Více informací na www.vll.cz

František Antonín Špork jako téma
Letošní roèník výstavy Regiony
ÈR bude vìnován Františku
Antonínu Šporkovi, jenž vládl
na Lysé od roku 1684, nebo
pøed 300 lety získal jeho rod
hrabìcí titul. F. A. Špork se
zasloužil nejen o pøebudování
zámeckého parku v Lysé nad
Labem, ale i …? Chcete-li se
dozvìdìt více o druhém místì
spjatém s F. A. Šporkem a
sochaøem Matyášem
Bernardem Braunem, tak
pøijeïte na výstavu Regiony.

Vystavovatelé na sedmnácté
spoleèné výstavì mìst, obcí,
mikroregionù a turistických
informaèních center pøedstaví od
12. do 15. dubna kulturní a pøírodní
dìdictví jednotlivých regionù a
nabídnou širokou nabídku výletù,
zážitkù, historických památek a
zvýhodnìné tuzemské pobyty.
Muzea Støedoèeského kraje
pøedstaví své expozice a pozvou
návštìvníky na oslavu stého
jubilea vzniku samostatného
Èeskoslovenska.
Již tøetím rokem budeu rámci
výstavy probíhat Turist Propag soutìžní pøehlídka turistickopropagaèních materiálù o
Turistickou informaci roku 2018
a Zpravodaj roku 2018. V rámci
odborného programu probìhnou
vzdìlávací semináøe.
Pøijedete do Lysé nad Labem na
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kole a uschovejte si jej v novì
vybudované cyklovìži, která je
umístìna na nádraží ÈD, 3 minuty
chùze od výstavištì. Výstava
probíhá 12. do 15. dubna vždy od 9
do 17 hodin.

NATURA VIVA
Pøíznivci Svatého Huberta, Petrova cechu a Svatého Antoše se sejdou v Lysé

A kdy jindy, než v kvìtnu na
mezinárodní výstavì myslivosti,
rybáøství a vèelaøství Natura Viva,
která oslaví 23. výroèí od své
premiéry. Cílem poøadatelù je
každoroènì pøipravit
návštìvníkùm nezapomenutelný
zážitek v oblastech péèe o živou
pøírodu, myslivost, rybáøství a
vèelaøství.
Od 23. do 27. kvìtna 2018 se mohou
milovníci pøírody tìšit na atraktivní
nabídku èeských a zahranièních
vystavovatelù a bohatý doprovodný
program. Výstava pøedstaví širokou
škálu èinností èeských a moravských
myslivcù, rybáøù a vèelaøù a nabídne
návštìvníkùm na jednom místì vše, co
pro pobyt ve volné pøírodì potøebují.
Letošní roèník však chystá pro pøátele
pøírody øadu novinek. Zamìøíme se na
moderní zpùsoby lovu, své støelecké
schopnosti si lovci vyzkouší v
lukostøelbì i na laserové i brokové
støelnici. Hlavním tìžištìm komerèní
èásti výstavy pøirozenì zùstává hala

C, bez nadsázky „našlapaná“
expozicemi prestižních firem s
loveckými a sportovními zbranìmi,
støelivem, optikou, speciálními
dalekohledy pro všechny druhy lovu,
digitálními zamìøovaèi s dálkomìry,
termovizemi, puškohledy, dárky pro
myslivce, luxusním loveckým
nábytkem, obleèením a obuví,
výbìrem nožù a mysliveckou
literaturou. Na venkovní ploše
návštìvníci naleznou posedy, potøeby
a k r m i v a p r o l o v e c k é p s y,
obèerstvovací a odpoèinkové plochy.
Výstavní hala B bude vyhrazena
pøedevším partnerským organizacím:
Èeskomoravské myslivecké jednotì a
Èeskému rybáøskému svazu.
Pøedstaví se zde také Fakulta lesnická
a døevaøská Èeské zemìdìlské
univerzity v Praze a Lesy Èeské
republiky, s.p. V zadním traktu haly
bude probíhat odborný i zábavný
doprovodný program. Èeský rybáøský
svaz nabídne 3D støelnici simulující
odstøel kormorána a simulátor
zdolávání ryb. Vysokému zájmu se
tìší i dvì akvária s tradièními i ménì
známými rybami našich vod.
Modernímu vèelaøství bychom chtìli
v tomto roce vìnovat opìt pavilon A1
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v pøízemí. Dominantou bude zcela
jistì svazová expozice Èeského svazu
vèelaøù a Støedního odborného uèilištì
vèelaøského Nasavrky. Pobídnout
bychom chtìli hlavnì zaèínající
vèelaøe a poskytnout veškeré rady a
pomùcky pro moderního mladého
vèelaøe.
Krásy myslivosti nám tradiènì
pøedstaví pavilon A2, kde budou
vystaveny unikátní kolekce trofejí, v
letošním roce zamìøené na trofeje
národních parkù, jednotlivých krajù a
okresních mysliveckých spolkù. K
rozšíøení dojde i v expozici lesní
pedagogiky, do které se zapojí
všechny spolupoøádající organizace.
Nejvýznamnìjší a nejnavštìvovanìjší
akce lyského výstavištì Natura Viva
má mnoho, co nabídnout. Otevøeno
bude dennì od 9 do 17 hodin.
Více informací na www.vll.cz

VELETRŽNÍ TIP !!!
Parohový nábytek, svítidla, dekorace
do interiéru, korunované
mistrovskými díly pøírody zakoupíte u
firmy Art & Nature.

RÙŽOVÁ ZAHRADA - LÁZEÒSKÝ VELETRH
SENIOR - HANDICAP - ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ
Bára Štìpánová na Rùžové zahradì!
Hereèka a moderátorka Bára
Štìpánová zahájí 21. èervna v 10
hodin celostátní výstavu rùží a
kvìtin èasného léta Rùžová
zahrada.
V expozici budou k vidìní tisíce kvìtù
øezaných rùží a rùží v kontejnerech
spolu s doplòkovou zelení a
nádhernými vazbami z dalších letních
kvìtin. Venkovní plocha nabídne
vyhledávané Zahradnické trhy, na
nichž bude možné koupit i další
rostlinný materiál a potøeby pro
zahrádkáøe a zahradu pøímo od
èeských pìstitelù a výrobcù.
Více informací na www.vll.cz

U pokladny stál…
Nechcete-li podávat reklamace na
lázeòské procedury jako Kryštof
Rozruch (Vlasta Burian), který
místo „bahna“ na ischias dostal
omylem umìlé zuby, a zajímáte se o
lázeòství v jednotlivých lázeòských
mìstech, o blahodárné pøírodní
úèinky daných lokalit, pøijeïte 21.
až 24. èervna na Lázeòský veletrh.

Na lyském výstavišti pøedstaví své
novinky i Láznì Podìbrady, a.s., které
jsou nejvìtším poskytovatel lázeòské
péèe ve Støedoèeském kraji již od roku
1908. Kromì tuzemských a
zahranièních lázeòských subjektù se
pøedstaví i prodejci léèebných
doplòkù, stravy a rehabilitaèních
pøístrojù. V nabídce budou špièkové
produkty inspirované nejen pøírodou,
ale i nejnovìjšími poznatky vìdy a
výzkumu.

VELETRŽNÍ TIP !!!
Získejte veletržní slevu na víkendový
pobyt v Lázních Podìbrady! Letos
Láznì Podìbrady pøichází s novinkou,
a to s „Výroèním pobytem 110 let“.
Pøijïte si na Lázeòský veletrh, který

Aktivní život
Výstava Senior – Handicap je
pøedevším o síle a odhodlání
pøekonávat pøekážky a žít
plnohodnotný život navzdory
postižení, èi vyššímu vìku, a právì
tím dokáže oslovit úplnì každého v
termínu 21. až 24. èervna 2018.
V odborné èásti výstavy najdou
návštìvníci nabídku pomùcek a služeb
pro rùzné druhy handicapù, zdravotní
p o r a d n y, o d b o r n é s e m i n á ø e ,
prezentovat se budou zaøízení sociální

péèe všech typù a rovnìž tu budou
vystavovatelé se zbožím nezbytným
pro každodenní život. Lidí, kteøí
potøebují pomoc spoleènosti, a z
dùvodu vìku, fyzického èi
psychického postižení, tak z dùvodu
sociálního handicapu, bude stále
pøibývat. A protože specializovaných
akcí pro tento segment obyvatelstva je
jako šafránu, pøedpokládáme, že
výstava Senior – Handicap se bude i
nadále rozvíjet.

Šikovné ruce našich seniorù
Naprosto výjimeèná výstava
rukodìlných a umìleckých prací ze
soutìže Šikovné ruce našich seniorù
se uskuteèní již podevatenácté. Víc jak
tøi a pùl tisíce výstavních exponátù,
které zaplní celou výstavní halu C, se
jistì setká se stejným nadšením

návštìvníkù, jako ve všech
pøedchozích roènících. Pøipraven je
rovnìž atraktivní doprovodný
program. Výstava probìhne od 21. do
24. èervna. Otevøeno bude každý den
od 9 do 17 hodin.
Více informací na www.vll.cz
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bude probíhat 21. - 24. 6. 2018 v hale
B, objednat jedineèné procedury s
luxusním ubytováním za výhodnou
cenu. Výroèní pobyt 110 let zahrnuje:
ubytování na 3 dny/2 noci, plnou
penzi, 1x uhlièitá koupel, 1x èásteèná
masáž – èokoládová s rakytníkem, 1x
parafínový zábal na ruce.

KVÌTY - FESTIVAL VÌŠTÌNÍ
Dominovat budou lilie
Plodnost, nadìji a budoucnost
nalezneme v kvìtinì, která bude
dominovat celostátní výstavì Kvìty
2018 v termínu 12. – 15 èervence.
Své uplatnìní tato kvìtina našla i v
kultu ženských božstev a Pliniùv
výrok, že "Patøí-li rùže ke zlatu mezi
rostlinami, pak lilie je støíbrem,"
svìdèí o její velké oblibì.
Dvacátý druhý roèník celostátní
výstavy Kvìty 2018 nabídne
návštìvníkùm pestrobarevné
kvìtinové aranžmá lilií, rùží, begonií,
fuchsií, pelargonií a dalších letních
kvìtin v dokonalých aranžmá s
pøíbìhem. Tým aranžérù Èeského
zahrádkáøského svazu vytvoøí
nezapomenutelná zákoutí a v
poradenských centrech zodpoví
otázky týkající se chorob a škùdcù èi
samotného pìstování jednotlivých
druhù krásných kvìtin. V rámci
expozice ÈZS bude i oblíbené

vinaøské posezení s cimbálovou
muzikou. Návštìvníci budou moci na
zahradnických trzích zakoupit
kvìtiny, okrasné a ovocné døeviny,
balkónové rostliny, bonsaje, léèivé
rostliny a byliny, náøadí a potøeby pro
zahrádkáøe i zahradní nábytek.

VELETRŽNÍ TIP !!!
Finále Floristické soutìže v
aranžování kvìtin.
V rámci výstavy Kvìty probìhne již 7.
roèník finále Floristické soutìže v
aranžování kvìtin. Soutìž je

vyhlášena ve tøech kategoriích: žáci
základních škol, studenti støedních
škol, a èlenové ÈZS. Finále soutìže
probìhne v pátek 13. èervence 2018.
Pøíznivci kvìtinových aranžmá jsou
srdeènì zváni na prùbìh celého
finálového dne. Veškeré soutìžní
práce budou moci návštìvníci
zhlédnout až do konce výstavy.
Otevøeno bude každý den od 9 do 17
hodin.
Více informací na www.vll.cz

Máš padáka!
Chcete se zbavit lidí, kteøí vás
využívají a nevydržíte až do
Festivalu vìštìní, který se uskuteèní
12. – 15. èervence? Zde máte návod
od èarodìjky Wargany z Vìštírny
Kvìty Fialové.
Jedná se o rituál k odstranìní všech
nepotøebných vìcí ve vašem životì.
Ideální je provádìt jej v 8 veèer.
Potøebujete šedou svíèku, papíry (10
listù), silnou stuhu a malý oheò.
Klidnì krb, nebo další svíèku. Zapalte
šedou svíci. Poøádnì se soustøeïte a
na každý papír napište jednu vìc, která
vás blokuje a kterou již nechcete ve
svém životì. Napøíklad nemoc, lidi,
kteøí vás využívají apod. Až budete
mít vše sepsané, svažte lístky

dohromady stuhou a proneste: Pryè s
tebou, negativito… zaujmi její místo,
èistoto! Tak se staò. Lístky spalte a
svíèku nechejte dohoøet. Až popel
vychladne, vezmìte trošku popele a
zakopejte je i se zbytkem šedé svíce do
zemì. Najdìte si místo ve volné
pøírodì, kde je vám hezky.
Na Festivalu vìštìní mùžete
nahlédnout do budoucnosti, dozvìdìt
se o lásce. Právì tady potkáte zkušené
kartáøky, numerology vìdmy a
èarodìjky. Èeká vás velmi zajímavý
doprovodný program plný pøednášek,
semináøù a tematických vystoupení na
téma magie, ezoterika, osud,
partnerské vztahy, duše a zdravý
životní styl.
Na stáncích mùžete nakoupit léèivé
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kameny, kouzelná vykuøovadla,
amulety a talismany a další pøedmìty
bìžného èarodìjného života. Na
výstavì vám kartáøky a vìštci, za
symbolickou festivalovou cenu
pomohou nahlédnout do vašeho
života, osudu a budoucnosti.

PØEHLED VÝSTAV PRO ROK 2018

NÁŠ CHOVATEL 2018

KVÌTY 2018

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

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

STAVITEL 2018

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2018

24. národní výstava stavebních materiálù, technologií
a úspor energií
22. 2. – 24. 2. 2018

9. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní
12. 7. – 15. 7. 2018

ØEMESLA 2018

DOMOV A TEPLO 2018

LIGNA BOHEMIA 2018

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2018

24. výstava odborných škol a uèiliš
22. 2. – 24. 2. 2018

24. výstava moderního vytápìní,
bytového vybavení a nábytku
7. 9. – 9. 9. 2018

15. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava
døevozpracujícího prùmyslu
22. 2. – 24. 2. 2018

6. celostátní výstava jiøin a gladiol
Zahradnické trhy
7. 9. – 9. 9. 2018

ZEMÌDÌLEC 2018

FESTIVAL UMÌNÍ 2018

48. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství a potravináøství
POTRAVINÁØSKÝ VÝROBEK STØEDOÈESKÉHO KRAJE
21. 3. – 25. 3. 2018

3. výstava èeského umìní, skla,
keramiky a porcelánu
1. 9. – 3. 9. 2017

JEZDECKÝ FESTIVAL 2018

KÙÒ 2018

5. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín
21. 3. – 25. 3. 2018
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25. mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patøí
21. 9. – 23. 9. 2018

ZEMÌDÌLEC 2018

JARO S KOÒMI 2018

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

49. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství
a potravináøství
STØEDOÈESKÉ DOŽÍNKY
5. 10. – 8. 10. 2017

ELEGANCE – AVANTGARDA 2018

NÁŠ CHOV 2018

23. výstava módy, módních doplòkù a šperkù
VÝSTAVA MLADÝCH MÓDNÍCH NÁVRHÁØÙ
12. 4. – 15. 4. 2018

23. výstava hospodáøských zvíøat
a chovatelský potøeb
4. 10. – 7. 10. 2018

NARCIS 2018

EXOTIKA 2018

17. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin
Zahradnické trhy
12. 4. – 15. 4. 2018

11. celostátní výstava exotické fauny a flóry
24. 10. – 28. 10. 2018

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2018

KOLA 2018

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

23. výstava automobilù, motocyklù
a jejich pøíslušenství
9. 11. – 11. 11. 2018

NATURA VIVA 2018

RYCHLÁ KOLA 2018

19. výstava závodních automobilù,
motocyklù a tuningu
9. 11. – 11. 11. 2018

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

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2018
PIV

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2018

NÍ

A VIN
NÉ

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

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2018

6. výstava pivovarù a vinaøství
Èeské republiky a zahranièí
9. 11. – 11. 11. 2018

CHOVATEL 2018

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

Celostátní výstava drobného zvíøectva
23. 11. – 25. 11. 2018

SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2018

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2018

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

Výstava pro všechny milovníky krásných
knih a literatury
7. 12. – 9. 12. 2018

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2018

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2018

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

Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou
24. roèník oblíbených prodejních adventních trhù

MIKULÁŠSKÉ TRHY
30. 11. – 2. 12. 2018

ZLATÉ TRHY

14. 12. – 16. 12. 2018

E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

STØÍBRNÉ TRHY
7. 12. – 9. 12. 2018

