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Společenské centrum UFFO

TRUTNOV

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

• ZAHRADA a HOBBY
pátek - sobota

• zvířecí farma ČSCH

• poradna chovatelů

• zahradnická expozice

• hudba + občerstvení

• DĚTSKÝ DEN - sobota

 www.omnis.cz

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 
28. 4. 2018 v 15 hod. Losování o diamant proběhne na výstavě ve Frýdku-Místku 27. 5. 2018 
v 15 hod. Informace o výstavě na www.omnis.cz.

Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc
tel.: 588 881 432, mobil: 608 968 158, nevtipilova@omnis.czpořadatel výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU 

VENKOVNÍ PLOCHA před Uffem

• EXPOZICE S DOMÁCÍMI ZVÍŘATY
Zástupci Českého svazu chovatelů 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.

• EXPOZICE S DRAVCI
Vyfoťte se s ochočenými dravci a dozvíte se více ze života 
dravých ptáků.

• ZÁBAVA PRO NEJMENŠÍ 
Pro děti je připraveno několik organizovaných stanovišť: 
skákání na nafukovacím hradě, malování zvířecích masek 
na obličej, tvarování zvířátek z nafukovacích balónků.

• JÍZDA NA ELEKTROKOLECH
Vyzkoušejte jízdu desítce 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.

• HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ skupiny Vosa Band. 
• OBČERSTVENÍ zajištěno.

V SÁLE v Uffu

• ZAHRADNICKÁ EXPOZICE
Inspirací pro letošní vegetační sezonu budou sazenice, které 
si budete moci v expozici Zahradnické školy Kopidlno 
zakoupit. Naleznete zde bohatý sortiment sadby letniček, 
které jsou vhodné pro pěstování jak na záhoně, tak i v ná-
dobách. Dále zde najdete sadbu zeleniny i vazbu sušených 
květin. Součástí bude i odborná poradenská činnost.

• ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY 1. patře – vstup přes hlavní sál

Pátek 27. dubna
14.00 – 14.55 hod.

Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi. 
Ing. Michal Machačný, Státní fond životního prostředí ČR 

NA VELETRHU V TRUTNOVĚ SE 
POBAVÍTE, INSPIRUJETE A NAKOUPÍTE
 Udělejte si čas a navštivte s touto volnou vstupenkou 
Krkonošský veletrh v pátek 27. 4. a v sobotu 28. 4. 2018. 
Na veletrhu se představí více než 60 fi rem z oboru Stavba 
– Bydlení – Zahrada – Hobby.
 Vyberte si ze široké nabídky, např. tepelná čerpadla • kotle 
• infratopení • solární jednoty • podlahové topení • klimatizace 
• tepelná izolace • hydroizolace • stavební hmoty • barvy • 
nátěrové hmoty • okna • dveře • zastřešení • garážová vrata 
• bazény • čističky • koupelny • kuchyně • zahradní technika 
• elektrokola • vozy Citröen a Subaru • dárkové předměty • 
košile • přírodní produkty a kosmetika.

Partneři veletrhu

 *Změny programu vyhrazeny.

15.00 – 15.55 hod.
Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické 
soběstačnosti. Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se?
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR 

16.00 – 16.55 hod 
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, Anos s.r.o.

Sobota 28. dubna
9.30 – 10.25 hod.

Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, Anos s.r.o. 

10.30 – 11.25 hod.
Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické 
soběstačnosti. Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se? 
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR

• LOSOVÁNÍ O SOUDEK PIVA - v sobotu 28. dubna 2018 
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 vstu-
pu do losovacího osudí. Odevzdané losovací kupóny budou 
znova slosovány 27. 5. 2018 na  Frýdecko-Místeckém veletrhu 
a výherce obdrží pravý diamant. O výhře bude výherce tele-
fonicky informován.


