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Formátovací pila jako
hlavní návštìvnická výhra

Pìt jezdeckých
disciplín

Nejkrásnìjší vìc, kterou Bùh
stvoøil, je žena a rùže.
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Oslava prvních jarních dnù probìhne od 22. do 26.
bøezna na lyském výstavišti. Již ètyøicáté šesté
pokraèování této nejvìtší zahrádkáøské, zahradnické
a zemìdìlské události, pøedstavuje pádný dùkaz o
všeobecné oblibì této akce mezi všemi odborníky i
širokou veøejností. Každoroènì pøedstaví více než
dvì stovky vystavovatelù široký sortiment jarních
kvìtin, osiv, stromkù, keøù, postøikù a zahradnických
pomùcek, doplnìných o zemìdìlskou a zahradní
techniku. Na výstavì jarní Zemìdìlec 2017...
... více na stranì 4

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha
pøírody má každý rok nové, nádherné
vydání.“ Ne jinak je tomu i u mezinárodní
výstavy NATURA VIVA, která oslaví 22.
výroèí od své premiéry. Cílem poøadatelù
je každoroènì pøipravit návštìvníkùm
nezapomenutelný zážitek v oblastech
péèe o živou pøírodu, myslivost, rybáøství
a vèelaøství. Od 24. do 28. kvìtna 2017 se
mohou milovníci pøírody...

LIGNA BOHEMIA
16. - 18. 2. 2017

ZEMÌDÌLEC
22. - 26. 3. 2017

JEZDECKÝ FESTIVAL
22. - 26. 3. 2017

JARO S KOÒMI
22. - 26. 3. 2017

ELEGANCE
27. 4. - 1. 5. 2017

NARCIS
27. 4. - 1. 5. 2017

REGIONY
ÈESKÉ REPUBLIKY
27. 4. - 1. 5. 2017

NATURA VIVA
24. - 28. 5. 2017

RÙŽOVÁ ZAHRADA
22. - 25. 6. 2017

... více na stranì 7
LÁZEÒSKÝ VELETRH
22. - 25. 6. 2017

Vìdìli jste, že kvìt je orgánem rostlin,
který jim slouží k pohlavnímu
rozmnožování? Kvìty proto obsahují
rostlinné reprodukèní orgány, jejichž
koneènou funkcí je produkce semen, které
pøedstavují následující generaci tìchto
rostlin.
Dvacátý první roèník celostátní výstavy
Kvìty 2017 probìhne v termínu od 13. do 16.
èervence 2017...
... více na stranì 9

SENIOR - HANDICAP
22. - 25. 6. 2017

ŠIKOVNÉ RUCE
NAŠICH SENIORÙ
22. - 25. 6. 2017

KVÌTY
13. - 16. 7. 2017

DOMOV A TEPLO
1. 9. – 3. 9. 2017

STAVITEL
Tøináct zpùsobù, jak ušetøit!
Existuje celá øada opatøení,
kterými lze docílit roèní úspory za
energie. Mezi nejefektivnìjší
patøí zateplení domu, støechy ale i
výmìna oken. Na výstavì Stavitel
se však dozvíte i dalších deset
opatøení, která vám pomohou
ušetøit v domácím rozpoètu.
Pokud stavíte, rekonstruujete, nebo
si jen drobnì upravujete svùj dùm,
byt èi chalupu, tak si nenechte ujít
letošní již 23. roèník národní
výstavy stavebních materiálù a
technologií Stavitel 2017, který
bude probíhat od 16. do 18. února
2017, vždy 9 - 17 h, na výstavišti v
Lysé nad Labem. 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

povrchových úprav, odvìtrávání,
pøes podlahy, dlažby, obklady,
vytápìní, sanitu, kuchynì, až po
støechy, komíny, zámkové dlažby,
zahradní prvky, studny, èistièky a
bazény. Návštìvníci se seznámí také
s možnostmi rekonstrukce a

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,

Více informací na www.vll.cz

VOLNÁ VSTUPENKA

STAVITEL

23. NÁRODNÍ VÝSTAVA
STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ A TECHNOLOGIÍ

www.vll.cz

OTEVØENO DENNÌ
9 - 17 hod.

16. - 18. 2. 2017

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,
tel.: 325 553 205, fax: 325 552 050, e-mail: vll@vll.cz

REGISTRACE POZVANÉHO NÁVŠTÌVNÍKA

bez vyplnìní základních údajù je pozvánka neplatná

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

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

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

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.
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výmìny oken èi interiérových a
vstupních dveøí èi vrat a s námìty
pro drobnou zahradní architekturu a
stavbu plotù.
Nová zelená úsporám.
Jedná se o oblíbený dotaèní program
zamìøený na úspory v oblasti
energií a na rozšíøení energie z
obnovitelných zdrojù v rodinných
domech. Právì probíhající
kontinuální výzva umožòuje žádat a
èerpat dotace prùbìžnì až do konce
roku 2021.

LIGNA BOHEMIA
Formátovací pila jako hlavní návštìvnická výhra!

Pokud vám chybí ve vaší dílnì
kvalitní formátovací pila,
rozhodnì si
nenechte ujít
14. roèník mezinárodní výstavy
strojù, nástrojù a zaøízení pro

døevozpracující prùmysl
LIGNA
BOHEMIA a
možná to budete vy, na
koho se štìstìna usmìje.
Od 16. do 18. února 2017
bude v hale C opìt poøádnì
rušno, nebo významné
firmy z tohoto oboru
pøedstaví profesionální
truhláøské stroje, obrábìcí
centra, lisy, sušárny a balicí
stroje. Na své si pøijdou
majitelé malých dílen,
o d b o r n í c i a v e l c í
výrobci, ale také kutilové.
Nakoupit mùžete znaèkové náøadí
za skvìlé ceny, pily, olepovaèky,

Zlaté èeské ruèièky!

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

www.vll.cz

ØEMESLA
Mnoho zajímavých
nabídek studijních a
uèebních oborù je
pøipraveno od 16. do
18. února 2017 v prvním
patøe haly A2 na veletrhu
odborných škol.
Výstava Øemesla je poøádána
ve spolupráci s Krajskou
hospodáøskou komorou
Støední Èechy a je urèena
pøedevším žákùm osmých a
devátých tøíd, jejich rodièùm
a tøídním uèitelùm. Instituce

SLEVOVÝ KUPÓN 33%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

frézky, brusky a vrtaèky. Velkou
výhodou nákupu na takovéto akci
je, že všechno zboží mùžete na
výstavì vyzkoušet, porovnat,
poradit se s odborníky. Držte tedy
krok s dobou, vyzkoušejte nové
náøadí naživo a vyhrajte!
Více informací na www.vll.cz

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

pøiblíží studium ve škole, pochlubí
se svými výrobky, které nabídnou
k ochutnání i prodeji a také
poskytnou své služby veøejnosti.
Návštìvníci se mohou tìšit na
módní pøehlídku studentù støední
školy odìvního designu Lysá nad
Labem a další zajímavá vystoupení
žákù a studentù støedních škol.
Více informací na www.vll.cz

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

SLEVOVÝ KUPÓN 25%
Z PLNÉHO VSTUPNÉHO

VÝSTAVA ÈESKÉHO SKLA,
ŠPERKÙ A VÝTVARNÉHO UMÌNÍ

22. 3. - 26. 3. 2017

27. 4. - 1. 5. 2017 22. - 25. 6. 2017 13. 7. - 16. 7. 2017 1. 9. - 3. 9. 2017

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
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VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

ZEMÌDÌLEC
Pøivítejte jaro v Lysé!

Oslava prvních jarních dnù
probìhne od 22. do 26. bøezna
na lyském výstavišti.
Již ètyøicáté šesté
pokraèování této nejvìtší
zahrádkáøské, zahradnické a
zemìdìlské události,
pøedstavuje pádný dùkaz o

všeobecné
oblibì této
akce mezi
v š e m i
odborníky i
š i r o k o u
veøejností.
Každoroènì
zde pøedstaví
více než dvì
s t o v k y
vystavovatelù
š i r o k ý
sortiment
j a r n í c h
kvìtin, osiv,
stromkù, keøù, postøikù a
zahradnických pomùcek,
doplnìných o zemìdìlskou a
zahradní techniku.
Na výstavì jarní Zemìdìlec
2017 probìhne slavnostní
vyhlášení výsledkù soutìže
„Potravináøský výrobek
Støedoèeského kraje“.
Zúèastnìné spoleènosti soutìží
o kýžený certifikát, který
opravòuje výrobce ocenìného
potravináøského výrobku k
užívání ochranné známky s
logem soutìže. Toto ocenìní si
již získalo oblibu a uznání mezi
v ý r o b c i i z á k a z n í k y.
Návštìvníci budou moci

POLABSKÝ MOTÝL 2017
Soutìž v aranžování jarních
motivù se již posedmnácté stane
souèástí jarní etapy výstavy
Zemìdìlec.

Tato soutìž je urèena pøedevším
mladým talentùm z øad studentù
odborných škol a uèiliš.
Návštìvníci budou moci
obdivovat um jednotlivcù, kteøí
budou mít k dispozici jeden metr
ètvereèní výstavní plochy,
rostlinný materiál a vlastní
fantazii. Výsledek soutìžního
klání bude znám již ve støedu
22. bøezna, pøièemž práce
studentù budou k vidìní až do
nedìle 26. bøezna 2017.
Více informací na www.vll.cz
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všechny výrobky ochutnat i
zakoupit na stánku
Støedoèeského kraje v hale „B“.
K uspokojení zájmu zahrádkáøù
o nákupy jak rostlinného
materiálu, tak potøeb a pomùcek
pro zahradu se konají
ZAHRADNICKÉ TRHY.
V prodeji budou okrasné i
o v o c n é d ø e v i n y, r ù ž e ,
cibuloviny, osiva, sadba,
balkonové rostliny, jahodníky a
trvalky.

Pro návštìvníky bude pøipraven
bohatý doprovodný program,
p ø e d n á š k y, p o r a d n y p r o
pìstitele i ankety o zajímavé
ceny. Výstavištì v Lysé nad
Labem otevøe pro návštìvníky
své brány od støedy 22. do
nedìle 26. bøezna vždy od 9. do
17. hodiny.

JEZDECKÝ FESTIVAL
Pìt jezdeckých disciplín na ètvrtém Jezdeckém festivalu.
Od 22. do 26. bøezna 2017 se
milovníkùm koní a jezdeckého
sportu znovu otevøou brány haly
C výstavištì v Lysé nad Labem,
kde se uskuteèní již ètvrtý roèník
na èeské pomìry zcela jedineèné
sportovní události s pøíznaèným
názvem Jezdecký festival.

Oficiální soutìže v celkem pìti
disciplínách pod hlavièkou Èeské
jezdecké federace budou moci
návštìvníci sledovat v prùbìhu
pìtidenního Jezdeckého festivalu v
Lysé nad Labem, který se odehraje
zároveò s tradièní výstavou zelenì,

mechanizace, pìstitelství, kvìtin,
ekologie a zpracování výpìstkù
„Zemìdìlec – Jaro s koòmi“.
Festival je svým formátem na
území Èeské republiky naprosto
ojedinìlou akcí. Žádný jiný
jezdecký mítink, pøi kterém se
prezentuje souèasnì hned pìt

klasických jezdeckých odvìtví, se u
nás nekoná.
V prvních tøech dnech, tedy od
støedy do pátku, probìhnou soutìže
v parkurovém skákání, páteèní
program uzavøe všestrannost, která
pøi své premiéøe v roce 2016

doslova zvedla diváky ze sedaèek.
Sobota bude patøit drezuøe a voltiži,
a poslední den je vyhrazen pouze
pro soutìže spøežení.
Pro parkurové jezdce a sportovní
vozataje je Jezdecký festival
výjimeèný navíc tím, že pøi nìm
vyvrcholí série Zimního
Jezdeckého poháru. Ten se koná v

halách na území celé Èeské
republiky v období od ledna do
bøezna a jezdci pøi nìm sbírají body
do žebøíèku, aby se právì pøi jeho
finále bìhem Jezdeckého festivalu
utkali o celkové vítìzství. Skokové
finále bude na programu v pátek
24. bøezna, o dva dny pozdìji se
rozhodne o vítìzích vozatajské
èásti pohárové túry.
Vedle sportovního klání nebude
chybìt také tradièní sobotní veèerní
show, pøi níž bývají tribuny
pravidelnì zaplnìné do posledního
místa. Diváci mohou tradiènì
zhlédnout rozmanité ukázky
výcviku a práce s koòmi nebo
pøehlídku rùzných koòských

plemen. Hned ve dvou výstavních
halách návštìvníci najdou prodejní
stánky s jezdeckými a
chovatelskými potøebami.
Veškeré informace o Jezdeckém
festivalu najdete na internetové
adrese: www.jezdeckyfestival.cz
nebo na www.vll.cz
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ELEGANCE - NARCIS - REGIONY
Synonymem krásy je?

Elegance! Elegance je výstava
nejnovìjších módních trendù, na
které nakoupíte kvalitní obleèení

pøímo od výrobcù a za velmi
pøíznivé ceny. Výstava Elegance se
po dvaadvacáté zahalí do tajù módy,
koženého zboží, obuvi, bižuterie,
kosmetiky a módních doplòkù.
Na výstavì se pøedstaví výrobci,
dovozci i prodejci z oboru konfekce,
textilu, spodního prádla, kožené
konfekce i kožené galanterie. Každým
rokem se na výstavì sejde pøes 100
vystavovatelù. Vìtšina z nich jsou
èeské firmy, což návštìvníci velmi

oceòují, zvláštì proto, že jejich ceny
jsou velmi pøijatelné. Vedle textilu a
prádla zde najdete oblíbené stánky s
bižuterií a kosmetikou.
Výstava se uskuteèní od 27. dubna do
1. kvìtna 2017 a návštìvníci budou
moci zhlédnout módní pøehlídky,
soutìže studentù a odborné besedy,
které vkusnì doplní pøíjemnou
atmosféru výstavy. Souèástí výstavy
Elegance je soutìž mladých módních
tvùrcù Avantgarda.

Avantgarda v rozmanitostech Indie.
Letošním nosným tématem
soutìže mladých módních
tvùrcù jsou „Rozmanitosti
Indie“, které se promítnou do
šestnáctého pokraèování
ú s p ì š n é s o u t ì ž e
AVANTGARDA 2017.

moderátor TV Nova Petr Øíbal. Pátek
28. dubna je vìnován oboru
kadeønickému a vizážistickému,

který bude moderovat „sporák“ TV
Nova Martin Èermák. V hale A1
budou moci návštìvníci ochutnat
indické speciality vèetnì koktejlù.
Nabízena bude kosmetika, textil i
rùzné indické upomínkové

pøedmìty.
Více informací na www.vll.cz.

Ve ètvrtek 27. dubna 2017 se utkají
studenti v soutìži odìvních oborù z
tradièních a netradièních materiálù a
šperkaøi. Celodenním kláním provede

Znáte legendu o mládenci a kvìtu narcisu?
Pøijïte s námi oslavit nejen 1. máj
na výstavištì, kde se budete moci
políbit pod rozkvetlou tøešní v

prostøedí pestrobarevného aranžmá
na celostátní výstavì cibulovin
Narcis 2017, která probìhne od
27. dubna až do 1. kvìtna.
V hale A2 bude k vidìní mnoho
krásných kvìtù narcisù, tulipánù a
dalších jarních cibulovin. Letošní
zamilované aranžmá narcisek doplní
líbeznì vonící hyacinty. Pøedností
hyacintù je kromì vùnì a krásného
kvìtenství jejich široká barevná
paleta. Kvìty mohou mít bílé,
smetanové, rùžové, fialové, oranžové,

èervené, modré nebo žluté.
Návštìvníci si na výstavì budou moci
zakoupit vše, co potøebují pro svoji
zahradu. Osiva, okrasné a ovocné
døeviny, zeleninovou i kvìtinovou
sadbu, balkónovky a další kvìtiny, ale
i zahradnické potøeby a zahradní
nábytek. Nebude chybìt poradenská
služba pro zahrádkáøe a bohatý
doprovodný program. Výstava Narcis
probìhne od 27. dubna do 1. kvìtna.
Více informací na www.vll.cz

Èechy krásné ... Èechy v Lysé!
Od 27. dubna do 1. kvìtna mohou
návštìvníci obdivovat krásy Èeska na
výstavì Regiony Èeské republiky.
Kromì prezentace kulturního a
pøírodního dìdictví v jednotlivých
èeských regionech se výstava soustøedí i
na cestovní ruch – odvìtví, které v
regionech i jednotlivých mìstech a
obcích nabývá na významu.
Šestnáctá spoleèná výstava mìst, obcí,
mikroregionù a turistických
informaèních center poskytne
návštìvníkùm pestrou paletu nabídky
domácího cestovního ruchu,
cykloturistiky, vodní turistiky, vzdušné
turistiky, agroturistiky, pøírodních

zajímavostí a architektonických
památek. Již druhým rokem bude v
rámci výstavy probíhat soutìžní
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pøehlídka turisticko-propagaèních
materiálù o Turistickou informaci roku
2017 a Zpravodaj roku 2017.
V rámci odborného programu
probìhnou vzdìlávací semináøe k
certifikaci venkovského ubytování, kurz
profesionální publicistiky a tvorby
propagaèních materiálù, èi návod, jak
správnì plánovat dovolenou.
Letošní roèník bude vìnován baroknímu
umìleckému slohu, návštìvníci výstavy
Regiony 2017 tak budou mít i pøíležitost
k prohlídce „barokní perly Polabí“
Lysé nad Labem, kde se tato výstava
každoroènì koná.
Více informací na www.vll.cz.

NATURA VIVA
Natura Viva nejen pro myslivce, rybáøe a vèelaøe!
„Všechny knihy zežloutnou, ale
kniha pøírody má každý rok nové,
nádherné vydání.“ Hans Christian
Andersen. Ne jinak je tomu i u
mezinárodní výstavy NATURA
V I VA , k t e r á o s l a v í
22. výroèí od své premiéry. Cílem
poøadatelù je každoroènì pøipravit
návštìvníkùm nezapomenutelný
zážitek v oblastech péèe o živou
pøírodu, myslivost, rybáøství a
vèelaøství. Od 24. do 28. kvìtna
2017 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 vyzkoušejí v
lukostøelbì i na laserové støelnici. V
hale C návštìvníci uvidí komerèní
stánky prestižních firem s loveckými

a sportovními zbranìmi, støelivem,
optikou, speciálními dalekohledy pro
všechny druhy lovu, úplnou novinkou
budou digitální zamìøovaèe s
dálkomìrem. Vystavovatelé nabídnou
termovize, puškohledy, dárky pro
myslivce, luxusní lovecké obleèení a
obuv, pøíslušenství pro lov a støelecký
sport, nože nebo novinky myslivecké
literatury.
Rybáøùm pøedstaví sortiment pro
sportovní rybolov, pokrokovou
technologii, jako jsou radary a
signalizátory zábìru a další rybáøské
potøeby. Vèelaøe potìší vèelaøské
novinky, zateplené úly, medomety,
rùzné typy úlù, potøeby pro vèelaøe,
ale také ochutnávky medu a medovin.
Na venkovní ploše budou posedy,
samokrmítka, krmiva pro lovecké
psy, obèerstvovací a odpoèinkové
plochy, posezení u podia, na kterém
budou po celý prùbìh výstavy hrát k

trofeje, kterými bude zaplnìna hala
A2. Kromì ukázek rybolovné
techniky si návštìvníci budou moci
vyzkoušet na laserové 3D støelnici
simulaci odlovu rybožravého
predátora kormorána velkého a
simulátor na zdolávání ryb. Rybáøi i
nerybáøi tak mohou zažít na vlastní
kùži, jaké to je, když zabere
a zdolává se ryba trofejní velikosti.
Nejvýznamnìjší a nejnavštìvovanìjší
akce Natura Viva má mnoho, co
nabídnout. Zbývá jen se rozhodnout,
který den do Lysé nad Labem vyrazit.
Otevøeno bude dennì od støedy do
nedìle od 9 do 17 hodin.
Více informací na www.vll.cz

poslechu i k tanci dechové kapely.
Nejstarší z hal B je vyhrazena
pøedevším partnerským organizacím
Èeskomoravské myslivecké jednotì,
Èeskému rybáøskému svazu a
Èeskému svazu vèelaøù. Mezi
nejvìtší lákadla bude patøit expozice
živých sladkovodních ryb v akváriích
umístìných v prostoru výstavního
stánku Èeského rybáøského svazu,
sokolnické ukázky, myslivecká
kynologie èi atraktivní lovecké
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„Nejkrásnìjší vìc, kterou Bùh stvoøil, je žena a rùže.“
„Nejkrásnìjší vìc, kterou Bùh
stvoøil, je žena a rùže.“
Již Dante Alighieri se sklánìl nad
krásou žen a rùží, a proto je
nejmladší ze ètveøice výstav,
Rùžová zahrada, zamìøena na
atraktivní kvìtinové aranžmá,
pøedevším z rùží, lilií a dalších
kvìtin.
Odborníci v poradenských centrech
poradí návštìvníkùm jak
bojovat proti škùdcùm, s výbìrem

zahradní techniky a mechanizace,
dokonce i ohlednì hnojiv a kvality
zahradního nábytku.
Venkovní plocha nabídne velmi
oblíbené Zahradnické trhy, na nichž
bude možné koupit i další rostlinný
materiál pøímo od èeských pìstitelù a
potøeby pro zahrádkáøe. Tyto výstavy
probìhnou od 22. do 25. èervna,
každý den od 9.00 do 17.00 hodin.
Více informací na www.vll.cz

Na srdce jsou Podìbrady!

Na Lázeòském veletrhu pøedstaví
své novinky v oblasti lázeòských

procedur akciová spoleènost
Láznì Podìbrady, která je
nejvìtším poskytovatelem
lázeòské péèe ve Støedoèeském
kraji od roku 1908. Hlavním
léèebným zdrojem je pøírodní
minerální voda Podìbradka.
Lázeòský veletrh pøedstaví
návštìvníkùm nejen lázeòské
domy, ale i možnosti rehabilitaèní a
relaxaèní péèe èi wellness pobytù.
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. Jejich
jedineènost spoèívá v naprosté
èistotì surovin a nekompromisní
kontrole dle podmínek pro výrobu
a distribuci lékù. Lázeòský veletrh
probìhne od 22. do 25. èervna.

právì tím dokáže oslovit úplnì
každého. V odborné èásti výstavy
najdou návštìvníci nabídku
pomùcek a služeb pro rùzné druhy
handicapù, zdravotní poradny,
odborné semináøe, prezentovat se
budou zaøízení sociální péèe všech
typù a rovnìž tu budou
vystavovatelé se zbožím
nezbytným pro každodenní život.

Více informací na www.vll.cz

Proti vìku není léku
Výstavu Senior - Handicap si
oblíbili lidé všech vìkových
kategorií, protože zde nacházejí
spoustu zajímavých informací,
podnìtù, inspirací i praktických
vìcí všeho druhu.
Výstava je pøedevším o síle a
odhodlání pøekonávat pøekážky a
žít plnohodnotný život navzdory
postižení, èi vyššímu vìku, a

Senioøi boøí hranice
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.
Naprosto výjimeènou èástí se
stala výstava Šikovné ruce
našich seniorù, která je
sestavena z více jak ètyø tisíc
exponátù z oblasti výtvarné
práce, øezbáøství, háèkování a
dalších rukodìlných disciplín.
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KVÌTY
Erotika v kvìtech
Vìdìli jste, že kvìt je orgánem
rostlin, který jim slouží k
pohlavnímu rozmnožování?
Kvìty proto obsahují rostlinné
reprodukèní orgány, jejichž
koneènou funkcí je produkce
semen, které pøedstavují
následující generaci tìchto
rostlin.

Dvacátý první roèník celostátní
výstavy Kvìty 2017 probìhne v
termínu od 13. do 16. èervence
2017 a nabídne návštìvníkùm
kvìtinové aranžmá, kterému bude
vévodit královna všech letních
kvìtin lilie. Tým aranžérù Èeského
zahrádkáøského svazu vytvoøí
nezapomenutelná zákoutí a vazby
krásných kvìtin. V rámci expozice

Dexempo multo šupkoplex!
Zaklínadla z filmu Dívka na
koštìti na výstavì Festival vìštìní
zøejmì neuslyšíte, ale astrologie,
numerologie, výklad z karetTarot, z køišálové koule,
siderického kyvadla,
astropsychologie, chiromantie a
výklad snù bude všudypøítomný.
Budete si moci nechat odhalit svou
budoucnost na Festivalu vìštìní v
Lysé nad Labem, který se koná
v termínu 13. – 16. èervence 2017.

ÈZS bude i oblíbené vinaøské
posezení s cimbálovou muzikou a
poradnou pro zahrádkáøe.
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.
Finále Floristické soutìže v
aranžování kvìtin.
V rámci výstavy Kvìty probìhne
již 6. roèník finále Floristické
soutìže v aranžování kvìtin.
Soutìž je vyhlášena ve tøech
kategoriích: žáci základních škol,
studenti støedních škol, èlenové
ÈZS. Finále soutìže probìhne v
pátek 14. 7. 2017. Pøíznivci

kvìtinových aranžmá jsou srdeènì
zváni na prùbìh celého finálového
dne. Veškeré soutìžní práce budou
moci návštìvníci zhlédnout až do
konce výstavy.

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ
Na Festivalu
v ì š t ì n í
p o t k á t e
zkušené
k a r t á ø k y,
vìdmy a
è a r o d ì j k y.
Èeká vás
doprovodný
program plný
pøednášek, semináøù a tematických
vystoupení na téma magie,
ezoterika, osud, partnerské vztahy,
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duše a zdravý životní styl. Na
stáncích mùžete nakoupit léèivé
kameny, kouzelná vykuøovadla,
amulety a talismany a další pøedmìty
bìžného èarodìjného života. Tìšit se
mùžete i na vystoupení známých
osobností ze svìta kultury.
Na výstavì potkáte kartáøky a vìštce,
kteøí za symbolickou festivalovou
cenu nahlédnou do vašeho života,
osudu a budoucnosti.
Více informací na www.vll.cz

DOMOV A TEPLO - JIØINKOVÉ SLAVNOSTI
Svìøte vytápìní vašeho domu odborníkùm!
Nespìchejte s výbìrem nového
kotle nebo kamen, udìlejte si
dobrý pøehled a nechte si poradit
první záøijový víkend na výstavì
Domov a teplo.
Od 1. do 3. záøí 2017 máte
jedineènou pøíležitost koupit
výhodnì kotel, krbová kamna,
krbové vložky, komíny, tepelná
èerpadla, radiátory, ohøívaèe vody a
vše, co k modernímu vytápìní patøí.
Nedílnou souèástí bude také nabídka
zateplení a tepelných izolací. Øada
významných topenáøských
spoleèností pøestaví nové øady kotlù,

na nìž se stále vztahuje tzv.
kotlíková dotace, velmi zajímavým
tématem jsou kotle a kamna na
pelety, jenž jsou zdrojem levného a

ekologického vytápìní. Druhá èást
výstavy je vìnována hezkému
bydlení. Firmy nabídnou kuchynì a
nábytek na míru, sedací soupravy,
postele, bytový textil, podlahové
krytiny a dekorace. Zcela jistì si
vyberete na výstavì Domov a teplo
od pátku do nedìle vždy od 9 do 17
hodin.
Více informací na www.vll.cz

Tisíce podzimních krásek.
Syté barvy jiøinek, nápadné
plnokvìté formy, jednoduché
kvìtenství, nekoneèné kombinace
tvarù a barev, kterých bylo vyšlechtìno
již 20 000 odrùd a mnoho z nich bude
vystaveno i na této výstavì v
pestrobarevném aranžmá Ing.
Vlastimila Šindeláøe.
Takový bude již pátý roèník
Jiøinkových slavností, který se
uskuteèní od 1. do 3. záøí 2017 na

výstavišti v Lysé nad Labem.
V poutavém doprovodném programu,
pod patronací èasopisu Receptáø,
vystoupí øada známých osobností. Na
své si pøijdou milovníci dechovky,
pìstitelé pøedstaví nové odrùdy nejen
jiøin. Koupìchtiví návštìvníci si
vyberou z široké plejády oblíbených
zahradnických trhù. Tìšíme se na vaši
návštìvu vždy od 9 do 17 hodin.

FESTIVAL UMÌNÍ

Èeské sklo a malíøská plátna

Od 1. do 3. záøí 2017 probìhne
Festival umìní, v rámci kterého
se mùžete tìšit nejen na rùzné
techniky výtvarného umìní, ale i
na kvalitní èeské sklo, keramiku,
porcelán a šperky. Budete mít
možnost zakoupit si originální
umìlecká díla pøímo od jejich
autorù, nebo se sami zúèastnit
workshopù, a rozvinout tak své
dovednosti.
Vedle malby na plátno, sklo i
hedvábí, kresby, grafiky, fotografie
a plastiky zde budou vystaveny
umìlecké šperky a další užité
umìní. Svùj sortiment a výrobu
pøedstaví velké i menší sklárny.

Výstava bude doplnìna muzejními
exponáty z dílen èeských mistrù.
Zájemci o výše uvedené obory
umìní budou mít možnost se
pøedem pøihlásit na workshopy,
které se uskuteèní v prùbìhu
výstavy v prostorách výstavištì ve
speciálních uèebnách, nebo pøímo
na výstavní ploše. Dìti i dospìlí
budou mít možnost nauèit se
napøíklad malbu na porcelán,
hedvábí, broušení skla, techniku
drátkování, akvarelu, nebo výrobu
šperkù z rùzných materiálù.
Mùžete se tìšit také na ukázky
foukání skla a výroby vinutých
perlí. Samozøejmì zde nebude
chybìt Crystal Bohemia, nejvìtší
výrobce olovnatého køišálu v
Èeské republice a zároveò pøední
svìtový výrobce olovnatého
køišálu vùbec.
Mezi vystavujícími umìlci budete
mít možnost navštívit stánek
malíøky Heleny Grocholové,
držitelky Evropské ceny za
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výtvarné umìní. Tematika její
tvorby je úzce propojena s pøírodou
a se zvíøaty. Vìrné zachycení
pohybù, anatomie zvíøecího tìla
dotažená do nejmenších detailù ve
vás vzbudí pocit, že jste se ocitli
pøímo na dosah vyobrazeného
tvora.
Více informací na www.vll.cz

PØEHLED VÝSTAV PRO ROK 2017

DOMOV A TEPLO 2017

STAVITEL 2017
23. národní výstava stavebních materiálù, technologií, oken,
dveøí a schodù
16. 2. – 18. 2. 2017

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

ØEMESLA 2017

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

23. výstava náøadí a potøeb pro øemeslníky a kutily
Veletrh odborného vzdìlání
16. 2. – 18. 2. 2017

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

LIGNA BOHEMIA 2017

FESTIVAL UMÌNÍ 2017

14. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava strojù,
nástrojù, zaøízení a materiálù pro døevozpracující prùmysl
16. 2. – 18. 2. 2017

Výstava èeského umìní, skla, keramiky a porcelánu
1. 9. – 3. 9. 2017
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MLADÝCH KRÁLÍKÙ, DRÙBEŽE A HOLUBÙ

ZEMÌDÌLEC 2017

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

46. národní výstava zelenì, kvìtin, pìstitelství,
mechanizace, potravin a zpracování výpìstkù
22. 3. – 26. 3. 2017

8. 9. - 9. 9. 2017

CELOSTÁTNÍ TRH DROBNÝCH ZVÍØAT
Celostátní trh holubù, králíkù, drùbeže,
exotického ptactva, plazù a akvarijních rybek.
9. 9. 2017

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017
4. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín
22. 3. – 26. 3. 2017

KÙÒ 2017

JARO S KOÒMI 2017

18. výstava všeho, co patøí k chovu koní
a jezdeckému sportu
22. 3. – 26. 3. 2017
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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

ELEGANCE – AVANTGARDA 2017
22. výstava módy, obuvi a koženého zboží
27. 4. – 1. 5. 2017

NÁŠ CHOV 2017

NARCIS 2017

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

16. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin
Zahradnické trhy
27. 4. – 1. 5. 2017

EXOTIKA 2017

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2017

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

16. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a
informaèních center Èeské republiky
27. 4. – 1. 5. 2017

KOLA 2017

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

NATURA VIVA 2017
22. mezinárodní výstava myslivosti,
rybáøství a vèelaøství
24. 5. – 28. 5. 2017

RYCHLÁ KOLA 2017

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

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2017
7. celostátní výstava rùží, letních kvìtin
Zahradnické trhy
22. 6. – 25. 6. 2017

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2017

NÍ

A VIN

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2017

SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2017

CHOVATEL 2017

P IV

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

NÉ

8. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace
22. 6. – 25. 6. 2017
16. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma
22. 6. – 25. 6. 2017

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

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2017

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2017

18. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù
22. 6. – 25. 6. 2017

KVÌTY 2017

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

21. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy
13. 7. – 16. 7. 2017

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2017

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2017

MIKULÁŠSKÉ TRHY

13. 7. – 16. 7. 2017

ZLATÉ TRHY

8. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní

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

15. 12. – 17. 12. 2017

STØÍBRNÉ TRHY

8. 12. – 10. 12. 2017

