VOLNÁ VSTUPENKA
Platí jako jednorázová volná vstupenka pro 1 osobu na veletrh.

NA VELETRHU V TRUTNOVĚ SE
POBAVÍTE, INSPIRUJETE A NAKOUPÍTE
Udělejte si čas a navštivte s touto volnou vstupenkou Krkonošský veletrh v pátek 28. 4. a v sobotu
29. 4. 2017. Na veletrhu se představí více než 60 ﬁrem
z oboru Stavba – Bydlení – Zahrada – Hobby.
Vyberte si ze široké nabídky, např. tepelná čerpadla •
kotle •infratopení • solární jednoty • bio-krby • podlahové
topení • klimatizace • tepelná izolace • stavební hmoty •
okna • dveře • zastřešení • garážová vrata* bazény • čističky
• koupelny • kuchyně • zahradní technika • elektrokola •
vozy Citröen a Subaru • vozíky na krbové dříví • knihy
• dárkové předměty.

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU
Přijďte celá rodina pobavit se a poučit
na Krkonošský veletrh!

sezónu. Můžete si odnést rostlinky, dobré rady jak byliny
a koření pěstovat a používat v kuchyni. Uvidíte zvýšené
záhony, směsné bylinné truhlíky a kokedamy. Zahradníci
a baristi vám názorně předvedou použití přírodních sirupů
a bylinek na přípravu teplých i studených nápojů.
• PŘEDNÁŠKA - v pátek 28. dubna od 15 hodin v salónku
na téma „Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci.
Poradíme vám, jak na to“. Odborníci ze Státního fondu
životního prostředí ČR poskytnou aktuální informaci
o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám
na výstavbu a rekonstrukci rodinných i bytových domů.
• LOSOVÁNÍ - v sobotu 29. dubna v 15 hod. proběhne
v sále Uffo losování o 30 l soudek piva Krakonoš.
Losovací kupóny naleznete na volné vstupence a také
přímo u vchodu do sálu. Vyplněný kupón vhoďte u vstupu
do losovacího osudí. Odevzdané losovací kupóny budou
znova slosovány 4. 6. 2017 ve Valašském Meziříčí a výherce
obdrží pravý diamant. O výhře bude výherce telefonicky
informován.

Zatímco si budou dospělí prohlížet expozice v sále Uffo
se zaměřením na stavebnictví, zahradu, hobby a vybavení
domácnosti, zabaví se děti na venkovní ploše před Uffem.

28. – 29. dubna 2017
Společenské centrum UFFO

TRUTNOV
pátek 9-18 hod., sobota 9-17 hod.
www.omnis.cz

• ZAHRADA a HOBBY
pátek - sobota
• zvířecí farma ČSCH
• poradna chovatelů

VENKOVNÍ PLOCHA před Uffem
• Zvířecí farma – pestrá expozice Českého svazu chovatelů
Chovatelé představí dětem desítky barevných plemen
výstavních králíků, holubů, hus, krocanů, kachen, perliček,
slepic a kohoutů a po celý den budou zodpovídat zvídavé
dotazy dětí i rodičů.
• Dětský svět – zábava pro nejmenší
• skákání na nafukovacím hradě • malování zvířecích
masek na obličej • tvarování zvířátek z nafukovacích
balónků • chytání rybiček • skládání puzzle • stavění
kostiček • návštěva živého Krakonoše s možností vyfotit
se s pánem hor (10, 13 a 15 hod.)
• Vyzkoušejte si jízdu na elektrokole – na venkovní ploše
bude k dispozici desítka různých typů elektrokol určených
do města i do přírody. Dozvíte se jak elektrokolo funguje,
jaké jsou jeho přednosti. Zažijete na vlastní kůži radost
z jízdy bez námahy.
• K poslechu a dobré náladě hraje skupina Vosa Band,
pivo Krakonoš a klobásy zajištěny.

• bylinková poradna
• hudba + pivo

• DĚTSKÝ DEN - sobota

V SÁLE v Uffu
• NOVINKA – expozici o bylinkách a koření zahradnictví
z Červeného Kostelce. Pěstování bylinek na záhonech,
ale i ve vzduchu vám bude inspirací pro nadcházející jarní

*Změny programu vyhrazeny.

Partneři veletrhu

Vyplněný kupón vhoďte do losovacího osudí u vstupu na výstavu. Vylosovaného výherce
bude pořadatel telefonicky kontaktovat. Soutěž je určena návštěvníkům cyklu výstav
Stavíme, Bydlíme starším 18 let. Losování o soudek piva proběhne na výstavě v Trutnově
29. 4. v 15 hod. Losování o diamant proběhne na výstavě ve Valašském Meziříčí 4. 6. v 15 hod.
Informace o výstavě na www.omnis.cz.

pořadatel výstavy
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