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Město Lysá nad Labem

leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hlavního
města Prahy. Toto prastaré město prožívalo svůj největší rozkvět v době, kdy panství patřilo
hraběti F. A. Šporkovi. Slavné časy připomíná barokní zámek nad městečkem s jedinečným
parkem se sochami z dílny sochaře Brauna. Úchvatný cyklus 12 měsíců, 4 ročních období,
Dne i Noci, přírodních elementů je zcela srovnatelný s věhlasnými alegoriemi na zámku Kuks.
Navštívit můžete také muzeum slavného lyského rodáka, orientalisty Bedřicha Hrozného. Lysá
dnešních dnů se chlubí dostihovým závodištěm a jedním z nejmodernějších veletržních areálů
v ČR, ročně zde můžete navštívit 27 výstav ve 14 termínech.

Zajímavosti:
• Barokní zahrady a anglický park zámku
• Kostel Sv. Jana Křtitele z 18. století
• Muzeum Bedřicha Hrozného
• Výstaviště Lysá nad Labem
• Naučná stezka Lysá nad Labem-Čelákovice
• Byšičky – jedinečný systém výstavby - okrouhlice
• Hrbáčkovy tůně
• Hrabanovská černava
Vybavenost:
• Penziony, restaurace
• Tenisové kurty, 2 fotbalová hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, scateboardové
hřiště, dětská hřiště, beach volejbalové hřiště
• Široká obchodní síť
• Letní kino v zámeckém parku
Tradiční akce:
• Den Země – duben-květen
• Lyský Montmartre – červen
• Dostihy – 1. září
• Hogo Fogo festival – květen-červenec
• Romský festival – srpen
• Šporkovy slavnosti – srpen
• Dny evropského dědictví - září
• Polabské variace – září-listopad
• Zimní setkání v zámeckém parku – prosinec
• Advent – prosinec
• Vánoční zpívání a živý Betlém – prosinec

Jak se k nám dostanete:
1) z Prahy na dálnici D11 směr Hradec Králové sjezd směr Lysá n. L. na silnici č. 611,
v obci Starý Vestec odbočte vlevo na silnici č. 272
2) z Nymburka po silnici č. 331 přes Kostomlaty nad Labem a Ostrou
3) z Prahy hlavního nádraží rychlíkem a Masarykova nádraží osobním vlakem dle aktuálního
jízdního řádu
4) z Nymburka a Brandýsa n. L. dle aktuálního jízdního řádu

Dohoda o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav byla podepsána dne 28.
září 2007.

