
 
 Vážená/ý paní/e starostko/to,  
 
 
dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na trojlístek výstav Lázeňský veletrh, Růžová zahrada a Senior – Šikovné 

ruce našich seniorů, který proběhne ve dnech 16. – 19. června 2022 na Výstavišti v Lysé nad Labem. 

Na výstavě Lázeňský veletrh, který bude probíhat v hale B, se kromě tuzemských a zahraničních lázeňských subjektů 

představí i prodejci léčebných doplňků, stravy a rehabilitačních přístrojů. V nabídce budou špičkové produkty  

inspirované nejen přírodou, ale i nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu. Výstava Senior je především o síle a 

odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory postižení, či vyššímu věku a právě tím dokáže 

oslovit úplně každého. Šikovné ruce našich seniorů je naprosto výjimečná výstava rukodělných prací ze soutěže 

Šikovné ruce našich seniorů. Okruhy činností jsou ruční práce, literární práce a fotografie. Víc jak tři a půl tisíce 

výstavních exponátů. Také Vás zveme na tradiční celostátní výstavu růží a ostatních letních květin Růžová zahrada, 

která přinese novinky ve šlechtitelské práci, kouzelná aranžmá řezaných i rostlých růží, odborníci poradí jak na 

choroby a škůdce našich zahrad a prodejci nabídnou tisíce letních květin. 

 

Rádi bychom Vašim občanům touto cestou nabídli hromadné zvýhodněné vstupné 
1 + 1 ZDARMA.  
 
(Vstupné 120,-Kč/osoba, zvýhodněné vstupné 60,-Kč/osoba).  
 
Uplatnit zvýhodněné hromadné vstupné je možné:  
 
1) Znáte-li přesný počet účastníků – zašlete seznam (počet) účastníků na svecova@vll.cz – následně Vám bude 
vystavena faktura, kterou proplatíte a tuto fakturu předložíte při vstupu na výstaviště.  

2) Neznáte-li přesný počet účastníků – stačí s sebou přivézt seznam s razítkem města (obce) a zvýhodněná cena 
Vám bude účtována na místě u pokladny.  
 
Minimální počet účastníků je 15 osob.  
 
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.  
 
 
S pozdravem  
 
 
David Skála 
manažer výstavy 
Kontakt: skala@vll.cz, 724 395 808 

 

 

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 

 

 

mailto:skala@vll.cz


Trojlístek výstav 

Lázeňské pobyty za veletržní ceny!              

Česká země oplývá neuvěřitelným množstvím přírodních léčivých zdrojů, jejichž účinky se začaly již před staletími 

využívat k léčbě a prevenci nemocí. Lázeňský veletrh v Lysé nad Labem představí návštěvníkům ucelenou expozici 

lázeňských měst a wellness hotelů nejen z České republiky.  Zájemce o dlouhodobé i krátkodobé pobyty uspokojí 

nabídky jednotlivých vystavovatelů, kteří  pro tento veletrh připravili speciální veletržní slevy a poradenská centra. 

Lázeňský veletrh přivítá své návštěvníky od 16. do 19. června 2022. Své novinky přijedou představit nejen Lázně 

Poděbrady, a.s., které jsou největším poskytovatelem lázeňské péče ve Středočeském kraji od roku 1908, ale i další 

poskytovatelé tuzemských a zahraničních lázeňských subjektů.  Dále na veletrhu naleznete nabídku léčebných 

doplňků, stravy, rehabilitačních přístrojů, nebo špičkové produkty inspirovány nejen přírodou, ale i nejnovějšími 

poznatky vědy a výzkumu od našich vystavovatelů. 

 

Veletrh pro dříve narozené  

Výstava Senior se uskuteční od 16. do 19. června 2022 a je určena nejen pro dříve narozené občany, ale i pro ty, 

kteří mají odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory věku i postižení.   

V odborné části výstavy najdou návštěvníci nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů, zdravotní 

poradny, odborné semináře, prezentovat se budou zařízení sociální péče všech typů a rovněž tu budou vystavovatelé 

se zbožím nezbytným pro každodenní život. Lidí, kteří potřebují pomoc společnosti, ať z důvodu věku, fyzického či 

psychického postižení, tak z důvodu sociálního handicapu, bude stále přibývat. A protože specializovaných akcí pro 

tento segment obyvatelstva je jako šafránu, předpokládáme, že výstava Senior-Handicap se bude i nadále rozvíjet. 

 

Přes dvacet let tvoříme s vámi 

Co vše dokáží naši senioři, se návštěvníci mohou přesvědčit na 22 výstavě Šikovné ruce našich seniorů, kterou 

spolupořádá výstaviště s Centrem sociálních služeb Poděbrady, a do které se mohou přihlásit senioři z  Celé české 

republiky.  Soutěžní výstava je rozdělena do několika kategorií rukodělných uměleckých prací a věku umělce. V roce 

2018 se výstavy zúčastnilo více než 1000 seniorů, kteří přihlásili více než 3 500 uměleckých děl. Přihlášku i podmínky 

účasti naleznete na www.centrum-podebrady.info  

 

Výstaviště plné růží!  

Růže zaplaví výstaviště v Lysé nad Labem od 16. do 19. června 2022 na celostátní výstavě Růžová zahrada. V pátek 

17. června na výstavu zavítá i zpěvačka Petra Janů.  

Ve výstavní hale budou k vidění tisíce květů řezaných růží s doplňkovou zelení a nádhernými vazbami z dalších letních 

květin.  

Venkovní výstavní plocha nabídne velmi oblíbené a vyhledávané Zahradnické trhy, na nichž bude možné koupit i další 

rostlinný materiál a potřeby pro zahradu a zahrádkáře přímo od Tuzemských pěstitelů a výrobců.  

  

 


