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STAVEBNÍ
VELETRHY
BRNO 2010
V úterý 13. dubna začínají na brněnském výstavišti Stavební veletrhy 2010
Jde o komplex veletrhů, v nichž organizátoři – Veletrhy Brno a.s. – reagují
na současné trendy ve stavebnictví, technickém zařízení budov a bydlení. Konají se do soboty 17. dubna 2010.
Tento soubor veletrhů je označován za největší veletržní akci se stavební tematikou v rámci střední a východní Evropy. Jde o prestižní událost, které se
pravidelně účastní přes 1000 firem z celého světa. Nezanedbatelnou součástí
jsou nezávislá odborná poradenská centra pro návštěvníky, která jsou organizována oborovými asociacemi. Nabídka je doplněna odborným doprovodným programem.
Stavební veletrhy Brno ale nejsou
otevřené pouze odborníkům z oboru
stavebnictví, nabízejí spoustu lákadel
i laikům. Jsou unikátní inspirací pro
všechny, kteří chtějí například renovovat byt nebo třeba jen vybrat nové obklady do koupelny, Každoročně je pro
návštěvníky připravena také návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Již tradičně mohou návštěvníci Stavebních
veletrhů Brno vyhrát střechu od firmy
Tondach v hodnotě 100 000 Kč.

Letošní stavební veletrhy se
skládají z těchto akcí:
IBF 15. mezinárodní stavební veletrh
Mezinárodní stavební veletrh IBF
pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební
řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a mnohé dalši.

SHK 11. mezinárodní veletrh
technických zařízení budov
Nejnovější trendy v oblasti sanitární
techniky a interiérů koupelen, ale prezentují se tu rovněž výrobci a dodavatelé vytápěcí techniky, vzduchotechniky a klimatizací, armatur, potrubí,
čerpadel, alternativní zdroje vytápění
a dalších technických zařízení v budovách. Dále jsou pod tento projekt zahrnuty spolu s projektem ELEKTRO
nomenklatury z oblasti elektroinstalací
a osvětlovací techniky.
MOBITEX
Mezinárodního veletrhu nábytku
a interiérového vybavení se účastní
přední výrobci a dodavatelé nábytku
a bytového vybavení na českém trhu.
Tvoří alternativní nabídku produkce
oproti obchodním řetězcům.
Pokračování na str. 3

Letošní Svět knihy
16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival se koná ve dnech 13. – 16. května 2010
na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Hlavní téma letošního ročníku: Rosteme s knihou – literatura pro děti a mládež
Program na aktuální téma: Internet a knihy –
připravuje společnost Google

Uzávěrka přihlášek na Euroshop
16. duben 2010 je závěrečný termín pro podání přihlášky na
Mezinárodní veletrh pro obchod a reklamu Euroshop, který se
bude konat v Düsseldorfu ve dnech 26. 2. až 2. 3. 2011.
Veletrh je koncipován do 4 samostatných částí:
EuroConcept – architektura a design obchodů, nábytek pro
obchody, osvětlovací a skladovací technika, mrazicí a chladicí zařízení.
EuroSales – vizuální reklama, podpora prodeje, POS marketing.

pořadateli polské účasti jsou Polský institut v Praze a Institut knihy v Krakově. Účast je zaštítěna
ministrem kultury Polské republiky, který se
osobně zúčastní slavnostního zahájení veletrhu.
Veletrhu se zúčastní nositelka Nobelovy ceny
za literaturu Wisława Szymborska, vynikající světoznámá autorka Dorota Masłowska, českým čtenářům známá Olga Tokarzcuk, Andrzej Sapkowski a Andrzej Pilipiuk, spisovatel a scenárista
Wojciech Kuczok, autor detektivních příběhů
Mark Krajewski, nekonvenční Michał Witkowski
a další.

Čestným hostem bude Polsko

Setkání literárního světa

Nabídne návštěvníkům veletrhu to, co je aktuální a kvalitní na polské literární scéně. Součástí
programu Polska budou setkání se spisovateli,
autogramiády, diskuse, výstavy, pořady a dílny
pro děti, zajímavé akce pořádané i mimo výstaviště.
V rámci polské ústřední knižní expozice budou
vystavovat klíčová polská nakladatelství. Spolu-

Do Prahy se sjede doslova celý svět – zastoupeno bude 23 zemí. Zajímavé budou prezentace
asijských zemí (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Taipei), novinky přivezou Američané a Britové, ale
také Izraelci či vystavovatelé ze Saúdské Arábie.
Vystavovat bude samozřejmě také celá Evropa.
Program doprovodného literárního festivalu
je vyvěšen na stránkách www.svetknihy.cz

EuroCIS – informační a bezpečnostní technologie v obchodech.
EuroExpo – design a výstavba veletržních expozic.
Veletrh EuroShop je pořádán každé tři roky, posledního
ročníku se zúčastnilo 1895 vystavovatelů ze 48 zemí, kteří
obsadili rekordních 107 000 m2 výstavní plochy, nikdy v minulosti nebyla účast větší. Veletrh navštívilo celkem 104 000
návštěvníků z více jak 90 zemí světa, 41 % jich bylo z Německa, 42 % z ostatních evropských zemí a 17 % ze zemí
mimo Evropu.
Pokračování na str. 8

Výstaviště v Praze – Holešovicích
V úterý 27. 4. 2010 v 10.50 hod ve foyeru Průmyslového paláce slavnostně zahájí ministr zemědělství
ČR Jakub Šebesta a předseda senátu ČR Přemysl
Sobotka 13. ročník mezinárodního nápojového veletrhu pro gastronomii Víno&Destiláty 2010.
První den 27. 4. 2010 – Den vín z ČR
První den veletrhu je již tradičně zaměřen na
domácí, a to zejména na moravská, vína. Tento

den probíhá pod garancí a koordinací Vinařského fondu. Po slavnostním zahájení budou návštěvníci směřování k tuzemským vystavovatelům.
Prezentace na podporu tuzemských vín budou
opět tradičně průběžně probíhat na podiu a ve
stánku Vinařského fondu či v konferenčním centru.
V 15.30 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů
soutěže vín o Zlatý pohár veletrhu Víno&Destiláty 2010 ve 12 kategoriích. Cenu premiéra České republiky a Cenu ministra zemědělství předá
osobně pan ministr Jakub Šebesta.
Pokračování na str. 2

Představení vaší firmy
odborné a široké veřejnosti

Jarní FLORA se Zahradou času
Největší a nejstarší květinová výstavní akce v ČR – vůbec první se konala v olomouckých parcích
už v roce 1958 – otevře své brány ve dnech 22. – 25. dubna.
Hlavní prvky akce: ukázky tvorby vídeňských
zahradníků, orchideje z Thajska, vazby svatebních květin, čínské zahrady, masožravé rostliny

Novinky, zajímavosti a poradna
pro zahrádkáře

Z nabídky veletrhu
Pavilon A – „ZAHRADA ČASU aneb LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE“ – ústřední expozice výstavy s okrasnými výpěstky českých a zahraničních
zahradnických
firem,
velká
květinová expozice Svazu květinářů a floristů
ČR, Zahradnictví města Vídně, speciální přehlídka orchidejí Thajského království, přehlídka
holandských cibulovin
Galerie pavilonu A – exponáty floristické soutěže v aranžování květin na téma „Svatební vazba“ se svatebními kyticemi a dekoracemi, expozice „Vzpomínka na čínskou krajinu“ –
inspirovaná typickou čínskou krajinou a zdejší
florou, doplněná výstavou fotografií ze současné Číny
Pokračování na str. 7

Bohatý odborný a kulturní
doprovodný program

VELETRŽNÍ ZPRÁVY
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Při příležitosti 12. Valné hromady udělilo Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí (SOVA ČR)
již třetí nejvyšší profesní ocenění. Osobností veletržního průmyslu za rok 2009 se stala Ing. Marcela Payerová,
ředitelka Výstaviště České Budějovice, a.s. Tímto jmenováním byl jasně deklarován známý fakt,
že paní ředitelka Payerová je výraznou postavou českého veletržního průmyslu, člověkem na svém místě.
Ženou, která doslova propojila svůj život s výstavnictvím. A o něm říká toto:

Dalo mi krásnou kreativní práci
I Letos jste se stala třetí Osobností veletržního průmyslu. Je to cena, kterou každoročně uděluje SOVA ČR – Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí.
Jste třetím nositelem této ceny a první ženou v českém veletržním oboru, která ji
získala. Jak toto ocenění vnímáte?

obory a lidmi. Umožnilo mi v této branži najít řadu přátel, kterých si vážím nejen jako
odborníků, ale i jako osobností pro jejich
dobré lidské vlastnosti.
I Jste první ženou v oboru s titulem Osobnost veletržního průmyslu. Nutno poznamenat, že v tuzemském výstavnictví je na
vedoucí pozici málo žen, dominují muži.
Jak vidíte pozici ženy na ředitelském postu
v českém veletržním průmyslu? Je to ve
srovnání s muži snadnější nebo naopak?

Toto ocenění vnímám jako ocenění mé práce a mého působení na Výstavišti v Českých
Budějovicích a současně jako vyznamenání
pro Výstaviště České Budějovice a.s. a její
pracovní kolektiv. Velmi si vážím toho, že
mi toto ocenění udělili právě odborníci veletržního průmyslu, kteří dokonale znají náročnost a složitost tohoto oboru, zvláště pak
v současných nepříznivých ekonomických
podmínkách.

Myslím si, že není rozdíl v pozici muže či
ženy na ředitelském postu a již ve veletržním průmyslu, či v jiném oboru. Záleží na
schopnostech konkrétního člověka. Složitější situaci vnímám u žen, které mají rodinu.
Určitě musejí vynaložit daleko více úsilí
a času, aby práci i rodinu zvládaly bez větších problémů. Sama za sebe mohu říct, že
to lze s podporou rodiny zvládnout docela
dobře a dokonce ani nemám pocit, že bych
péči o rodinu někdy zanedbávala. Spíše naopak.

I Jak uvedl předseda SOVA ČR doktor Novotný, Společenstvo ocenilo Vaše dvacetileté
působení ve funkci ředitelky společnosti Výstaviště České Budějovice. Za tuto dobu jste
určitě zažila dost prekérních i krásných
chvil s výstavami, které pořádáte, i s výstavištěm, které řídíte. Určitě se Vám vybaví…
Pokud se ohlédnu 25 let zpět, vybavují se mi
především příjemné pocity, a již se jednalo
o postupné zakládání nových úspěšných výstav, mezi které patří například výstava
HOBBY, Slavnosti piva, Vzdělání a řemeslo
nebo zavádění různých novinek, které ocenili vystavovatelé, odborníci i široká veřejnost. Příjemný pocit mám vždy, když vidím
před branou shromážděný dav lidí, kteří přijeli na naši výstavu. Co se týče nepříjemných
situací, přece jenom se mi jedna zaryla hluboko do paměti. Byla to povodeň v roce
2002, kvůli které byla zrušena výstava Země
živitelka. Díky mimořádně aktivnímu přístupu všech zaměstnanců bylo výstaviště cca do
jednoho měsíce zprovozněno a do jednoho
roku jsme se vyrovnali se vzniklou ztrátou.
S touto negativní vzpomínkou mám však
spojenu i jednu příjemnou. Hned po opadnutí vody k nám přijel jeden návštěvník
z Moravy a čtrnáct dní pomáhal odklízet
škody po povodni. Dělal to proto, že naše
výstavy má rád. Jako poděkování má od nás
každý rok volný vstup na všechny výstavy.

Cenu Osobnost roku 2009 inženýrce Marcele Payerové předává PhDr. Dušan Pavlů, který toto ocenění získal loni
I Jaká byla Vaše profesní dráha, která Vás
dovedla do křesla ředitelky prosperující
společnosti Výstaviště České Budějovice
a.s.?
Po skončení Vysoké školy ekonomické
v Praze v roce 1975 jsem pracovala jako referentka v TES Praha, od roku 1980 jsem
zastávala funkci vedoucí plánovacího oddělení podniku Terplan Praha a po přestěhování do Českých Budějovic v roce 1988 jsem
nastoupila jako ekonomka na výstaviště. Od
poloviny června 1990 zastávám na Výstavišti v Českých Budějovicích funkci ředitelky.

I Dovolte osobnější otázky. Co Vám kromě
výstavnické práce dělá radost? Oblíbené
roční období, oblíbená barva, hudba, kniha, činnost, lidé…
Radost mi dělá celá řada věcí. Kromě rodiny a dobrého partnerského vztahu, který trvá již 37. rok a naší fenky německého ovčáka, mám ráda zahradu ve všech ročních
obdobích, turistiku a pokud mi zbude čas také četbu.
I Vaše přání do budoucna?
Především pevné zdraví pro sebe a mé blízké.
Pro Výstaviště České Budějovice a.s. stabilní a kreativní pracovní kolektiv, který bude
zárukou rozvoje a perspektivy společnosti.
A pro výstavnictví ČR – aby mělo stejnou
podporu jako v jiných evropských zemích.

I Co Vám výstavnictví dalo a vzalo?
Výstavnictví mi přivedlo do cesty krásnou
kreativní práci, setkání s mnoha zajímavými

Dokončení ze str. 1
Druhý den 28. 4. 2010 – Den vín z FRIULI
Druhý den je věnován vínům z Friuli a je garantován obchodní komorou Udine. Po slavnostním zahájení vedoucích představitelů obchodní
komory a dalších významných italských zástupců
v 10.50 hod budou pak návštěvníci zváni k návštěvě friulské národní expozice ve střední hale. Zde
mohou získat informace o friulských vínech
a mohou tato skvělá vína samozřejmě i ochutnat.
V 13.00 začíná řízená ochutnávka friulských vín
(MASTER CLASS) pro novináře, sommeliery
a gastronomické odborníky v degustačním prostoru v prvním patře pravého křídla
V 16.00 proběhne ukázkový Koncert vín a pochutin s názvem Souznění vín a uzených lososů
v salonku v prvním patře pravého křídla. Pro
Koncert bude vybráno bílé víno ze sklepů Chateau de Tigné známého herce Gerarda Depardieu.

V porotě zasednou známé osobnosti z oblasti
sportu. Cena vstupenky 1000 Kč
V 17.00 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů
Koncertů vína pochutin a začne tradiční charitativní aukce archivních vín na podiu se známou
moderátorkou Mirkou Čejkovou a internacionálem Láou Vízkem . Na vlastní aukci je možnost ochutnat některá z dražených archivních vín.
Cena vstupenky na tuto charitativní aukci je
500 Kč.
Třetí den 29. 4. 2010 – Den vín
z Jihoafrické republiky
Třetí den je Den vín z JAR. Jihoafrická vinařství jsou známa zvláště svými červenými víny, ale
i vína bílá se těší velmi vysoké kvalitě a popularitě. Den proběhne pod patronací obchodního zastoupení JAR v Praze, úvodní slovo pronese
v 10.50 paní velvyslankyně JAR v České republice Celia-Sandra Botha. Poté si mohou novináři,
profesionálové z oboru gastronomie i ostatní návštěvníci ochutnat jihoafrická vína a pochutiny
v expozici č. 36 společnosti SAWE – South African Wine Emporium.

Stomatologický veletrh v Ostravě
Výstaviště Černá louka Ostrava bude ve dnech od
20. do 22. 5. 2010 dějištěm již 5. ročníku odborného veletrhu InDent 2010, jehož pořadatelem jsou
Ostravské výstavy, a.s. a InDent Fair s.r.o.
InDent bude, tak jako v minulých letech, zaměřen na dentální přístroje, materiály a technologie.
Ve srovnání s rokem 2008 došlo u této akce v minulém roce k navýšení všech nejvýznamnějších
ukazatelů – výstavní plocha se zvětšila o 40 % (na
2 446 m2), počet vystavovatelů vzrostl o 10 % (na
61) a počet auditovaných návštěvníků rovněž
o 10 % (na 2 237).
V průběhu veletrhu proběhne řada vzdělávacích akcí v podobě odborných konferencí věnovaným zubním lékařům, zubním technikům, dentální hygieně, zubním sestrám a studentům, dále
se budou pořádat workshopy jako praktické semináře situované přímo na výstavní ploše a ukázky nových technologií. Zaměření letošních
workshopů bude především na laserové svařování, CAD/CAM systémy, piezochirurgie, mikroskopy v dentální praxi, ergonomie a další.
Již tradiční součástí programu je projekt Zdravý zoubek. Jedná se o preventivně-vzdělávací
program zaměřený na prevenci zubního kazu
u dětí a mládeže s hlavním důrazem na praktické
dovednosti.

Děkujeme za rozhovor a srdečně
blahopřejeme.
Ladislava Bryknarová

Výsledky Výstaviště České Budějovice za rok 2009
Z ANALÝZY ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU 2009

V počtu návštěvníků a podle výstavní plochy zaujímáme
2. místo ve výstavnickém trhu ČR
Organizátor podle plochy 2009
1. VELETRHY BRNO
2. VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
3. INCHEBA EXPO PRAHA
4. VÝSTAVY LITOMĚŘICE
5. OSTRAVSKÉ VÝSTAVY
Organizátor podle počtu návštěvníků 2009
1. VELETRHY BRNO
2. VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
3. INCHEBA EXPO PRAHA
4. VÝSTAVY LITOMĚŘICE
5. VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC

Plocha celkem 2009
352 988
90 746
67 348
18 009
16 541
Návštěvníci celkem 2009
789 787
275 579
203 025
155 317
133 460

V počtu vystavovatelů zaujímáme
3. místo ve výstavnickém trhu ČR
Organizátor podle počtu vystavovatelů 2009 Vystavovatelé celkem 2009
1. VELETRHY BRNO
8497
2. INCHEBA EXPO PRAHA
2855
3. VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
1723
4. VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
1112
5. VÝSTAVY LITOMĚŘICE
915
Auditováno SOVA ČR – AMASIA EXPO

37. ročník Země živitelky klepe na dveře
26. až 31. srpna 2010
„Budoucnost českého zemědělz českých surovin a oceněné
ství a českého venkova“ zůstává
v regionálních soutěžích jedhlavním mottem výstavy, která
notlivých krajů. Představuje se
se stala v rámci celé ČR vůbec
také česká distribuční sí
jednou z nejnavštěvovanějších
COOP, která se hlásí k distria nejvýznamnější zemědělskou
buci regionálních potravin ke
výstavou v České republice. Velkonečnému spotřebiteli. Tím
mi pozitivní je také nejen pravise propojila linie: český výrobdelná, ale i stoupající účast zace – český zpracovatel – český
hraničních vystavovatelů
distributor – český spotřebia obchodníků.
tel. Rozšířenou účast českých
Součástí
mezinárodního
a moravských vinařů – další
agrosalonu Země živitelka buz loňských úspěšných novinek
de tradičně Mezinárodní vývýstavy – organizátoři slibují
stava družstevnictví a tvorba
i v ročníku letošním, kdy výstaa ochrana životního prostředí,
va Země živitelka byla zařazezastřešená pod samostatným
na do výstav podporovaných
názvem Ekostyl.
Vinařským fondem.
V rámci výstavy proběhne
Opět regionální potraviny
předání řady ocenění, mezi niÚspěšná novinka loňského
mi především certifikátu náročníku – Prezentace regirodní značky kvality KLASA,
onálních potravin – zůstává
jehož pořadatelem je SZIF
i nadále jednou z hlavních
Podklady připravilo
priorit výstavy. Jde o potraviny
Výstaviště České Budějovice a.s.
vyrobené v českých regionech
Více informací: www.vcb.cz

Je máj, je HOBBY
Květnové dny v termínu 12. – 16. 5. 2010 – budou již tradičně patřit
na výstavišti v Českých Budějovicích jedné z nejpopulárnějších akcí
svého druhu v celé České republice – výstavě HOBBY.
Poradny
Poradna Českého svazu včelařů
Včelí produkty pro spotřebitele – 14. 5.; Jak je
užitečná včela pro opylovací činnost v přírodě –
16. 5.
Hobby je celostátním svátkem zahrádkářů,
chovatelů, kutilů, stavebníků a všech, kteří se
chtějí inspirovat jak změnit, vylepšit a obohatit
svůj dům, byt nebo chatu.
Velká pozornost je věnována alternativním
zdrojům a úsporám energie a dotacím v této oblasti. Výstava je doplněna odbornými poradnami pro pěstitele a chovatele i atraktivním doprovodným programem.

Z odborného programu:
Semináře
Nízkoenergetické stavění, obnovitelné zdroje
a dotace – 13. 5.; Aktuální otázky v chovu ovcí
a koz (dotace, označování, zdravotní problematika) – 13. 5.

Poradna zdravého životního stylu
Prevence srdečně cévních onemocnění – 14. 5.;
Proč bojovat s nadváhou – zdravotní rizika obezity – 14. 5.; Komplexní poradenství v prevenci
civilizačních onemocnění – 16. 5.
Poradny pro zahrádkáře a pěstitele
Chryzantémy – od výsadby po květ – 12. 5.; Jak
pěstovat orchideje – 12. 5.; Škůdci kaktusů
a ostatních sukulentů a ochrana proti nim – 14.
5; Drobné ovoce – o rybízu a angreštu – 16. 5.
Z dalšího programu:
Natáčení Receptáře Prima nápadů, dechová
hudba, Country day, dětský program, Den
s Public TV, Den s www.ceskykutil.cz, módní
přehlídky, líčení a další zajímavosti.

PRAGODENT letos z novinkami!

InDent party s účastí 600 hostů
InDent zároveň představuje i společenskou
událost. V pátek 21. 5. 2010 se na Slezskoostravském hradě uskuteční akce označovaná jako největší dentální párty v ČR. Je určená všem účastníkům InDentu a je považována za tradiční
a mimořádně oblíbený společenský vrchol InDentu s účastí kolem 600 hostů. InDent party je
sice společenskou událostí, přesto se nese v neformálním duchu, i to je jeden z důvodů, proč je
všemi vnímána a hodnocena velmi kladně.
www.cerna-louka.cz, www.indent.cz

Tvrzení v titulku o letošním 18. ročníku mezinárodního dentálního veletrhu, který se uskuteční ve dnech 7. – 9. října na Výstavišti v Praze
– Holešovicích, není nijak zavádějící. K již
osvědčeným partnerům – České asociaci výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii CZECHDENT a České stomatologické akademii – přibyla i nově vzniklá Komora zubních techniků.
Intenzívně začal též pracovat Veletržní výbor,
složený právě ze zástupců všech tří partnerů
a Incheby Praha. Formuje se velice rozsáhlý doprovodný program zaměřený jak na lékaře tak
i zubní techniky a dentální hygieniky. Atraktivní
bude např. „help desk“, který organizuje právě
Komora zubních techniků, a to s aktuálními
ukázkami práce s různými materiály.
Novinkou bude vyhlášení soutěže GRAND
PRIX o nejlepší exponát v několika kategoriích
s tím, že odborná porota bude hodnotit každý
přihlášený výrobek či službu s celé řady pohledů
– funkce, design, inovace, ekonomika provozu,
návratnost investice apod.

Novinkou, kterou určitě uvítají všichni návštěvníci, je vydání tzv. Předběžného veletržního
katalogu, který zahrne zejména všechny novinky
vč. plánků výstavních hal i umístění jednotlivých
firem.
Že času na prohlídku bude zapotřebí nemálo,
svědčí to, že veletrhu se zúčastní všechny velké
firmy z oboru, a to expozicemi, které již dnes
přesahují loňské plochy. Z největších tradičních
vystavovatelů nechybí Dentamed ČR, Henry
Schein, KaVo, SpofaDental, DeguDent, EurMed, Soral & Hanzlik, Fénix Dental, Hu-Fa
Dental, EMS, Planmeca, Janda Dental, Puro –
Klima, NWD Česko, Sirona Dental Systems,
Liehmann CZ, Rodentica CS a mnoho dalších.
I
Pro účastníky tradiční konference, Pražských
dentálních dnů, ale nejen pro ně, bude zřízena
bezplatná autobusová linka 751, která zájemce
dopraví od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice přímo před Průmyslový palác.
Podrobnosti naleznete na www.pragodent.eu
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STAVEBNÍ
VELETRHY
BRNO 2010

Vystavovatelé radí jak uspořit energii
Úspory se dnes skloňují ve firmách, státní správě, ale i v domácnostech. Řada firem však zná recept, jak ušetřit, a Stavební veletrhy Brno 2010 jim nabízejí šanci dát o sobě vědět.
Jaroslav Cankař, majitel firmy ATMOS Jaroslav Cankař a syn.:

Eden
Celoroční přehlídka montovaných, kompletně vybavených rodinných domů, vzorkovna stavebních materiálů a poradenské středisko pro otázky bydlení a výstavbě včetně finančního zajištění. Národní stavební centrum poskytuje informace o novinkách
a trendech současného bydlení.

Zvýrazněným tématem jsou
stále aktuální úspory energií
I pro tento ročník Stavebních veletrhů Brno pokračují Veletrhy
Brno v tématu úspor energií a energeticky úsporného stavění. Toto
téma se dotýká nejen oblasti technického zařízení budov, ale i oborů zdících materiálů, oken, dveří, izolačních materiálů, konstrukčních systémů a ostatních stavebních materiálů. Stavební veletrhy
Brno se tak stávají jedinečným centrem nejen pro získání aktuálních informací o dotačním programu Zelená úsporám. Kromě informací k dotačním titulům veletrhy nabízejí jedinečnou šanci dát
o sobě vědět všem firmám, které nabízejí energeticky úsporné řešení. Vzniká tak ucelený komplex, který nabízí nejen odborné teoretické informace, ale nabízí i konkrétní praktické řešení.

Doprovodný program sleduje rovněž otázku energií
Z programu vyjímáme:
14. 4. 2010
9.00 – 13.00 hod.: Renovace systémů TZB v bytových domech
s programem Zelená úsporám – Kongresové centrum, sál C
10.00 – 13.00 hod.: Konference na téma: Energie pro budoucnost
– pavilon P, sál P1
10.00 – 14.00 hod.: Pasivní domy – komfortní styl bydlení – pavilon A3, sál Morava
11.00 – 12.00 hod.: Aktivní dům – paradigma pro příští generace
staveb. Představení realizovaných „aktivních“ domů – domů s nízkou energetickou náročností, s kvalitním vnitřním prostředím
a ohleduplné k životnímu prostředí – pavilon P, sál P2
15. 4. 2010
10.00 – 12.00 hod.: Přednáška na téma: Moderní izolační materiály – pavilon A3, sál Brno
14. – 16. 4. 2010
MOSTY 2010 – 15. mezinárodní sympozium
Nejnovější poznatky související s mosty pozemních komunikací
a drážními mosty v ČR i v zahraničí – hotel Voroněž

Fakta o minulém ročníku
Počet vystavovatelů: 1300 z 21 zemí
Počet návštěvníků: 80 548 z 44 zemí
Čistá výstavní plocha: 50 080 m2

U nás se sice stále hovoří o ekologii a nutnosti chránit životní
prostředí, ale pokud to vztáhnu na náš obor, tak zatím zůstávalo více méně u slov.
Kotle se dělí do 3 tříd, kdy trojka představuje špičkovou technickou úroveň, vynikající účinnost a co nejnižší emise. Například v Rakousku nebo Německu je povolena pouze třída 3, stejně jako ve
většině zemí Evropské unie, zatímco u nás klidně prošla i třída 1,
kde jsou výsledky emisí takové, že se skutečně nedá mluvit
o ekologii, ale o znečišování životního prostředí.
Proto vítáme kroky ministerstva životního prostředí, kdy na ekologické vytápění budou poskytnuty nemalé finanční prostředky.
Z naší výroby je na seznamu Zelená úsporám uvedeno 17 výrobků, ze kterých si může vybrat opravdu každý.
ATMOS – Kotel na spalování pelet – D14P, D15P, D20P, D21P,
D30P, D45P
ATMOS – Zplynovací kotel na dřevěné brikety a dřevo – DC24RS,
DC30RS
ATMOS – Zplynovací kotel na dřevo DC18S, DC25S, DC32S,
DC40SX, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC100,
DC50GSX, DC60GSX
Návrh nového zákona, který má vstoupit v platnost od roku 2015,
bude splňovat nové přísné emisní a technické parametry. Kotle firmy ATMOS je splňují již nyní. Uvidíte je na veletrzích v Brně.

Mobitex bude velkou inspirací

Jaroslav Velinský, obchodní ředitel HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.:

Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX je ideální příležitostí,
jak se seznámit se širokou nabídkou tuzemských i zahraničních výrobců a dovozců nábytku, bytového textilu a interiérových doplňků.
Centrem nábytkářů se v letošním roce stanou pavilony G1 a G2.
Vystavovatelé zde veřejnosti představí aktuální trendy, nové materiály i technologie – prezentujet se nejen nábytek, ale současně
i potřeby pro domácnost, dekorace do interiéru, kuchyně, kancelářský nábytek, sortiment obohatí i přehlídka zahradního nábytku.
Zastoupena je řada firem z různých oborů. Aktuální kolekci čalouněného nábytku předvede společnost Böhm Jihlava. Ve stejném
segmentu bude svůj nový sortiment prezentovat společnost JECH,
KLER nábytek nebo tradiční výrobce čalouněného nábytku společnost Ason.
Kuchyňský nábytek předvedou společnosti Koryna, NADOP
Ořechov, Alnus, Schmidt kuchyně, Hezká kuchyně Aleš Krč, Vymona a řada dalších výrobců.
Novinky ukáží prestižní firmy z oboru jako TON, In Elis, dětský
nábytek společnosti Gazel a Delso, bytový nábytek firmy Jitona
a Jelínek, koberce Habitat a Brouk centrum, vestavěné skříně
Woodface.
Segment kancelářského nábytku bude zastoupen společností
HON, zahradní nábytek společnostmi Vetr, Kopa a Z-ráj.

Krbová kamna mají řadu výhod, díky nimž často vítězí i nad klasickými krby. Jejich pořízení nevyžaduje velké stavební úpravy, protože se dají postavit prakticky kamkoliv, provoz je výrazně čistší
a spalování ekonomičtější. Spalovat se v nich dají kromě dřeva všeho druhu také ekobrikety a brikety uhelné. K některým typům kamen lze jednoduše připojit radiátory pro vytápění přilehlých místností.
Na stavební veletrhy v Brně jdeme, jako tradičně, s řadou novinek, jako jsou krbová stavebnice AVIGNON s krbovou vložkou
OPUS, krbová kamna ADRIA mini II, GRAND mini II, TORSBY
a VARDE I, a kachlová kamna LUGANO, které splňují nejnáročnější požadavky na ekologii spalování.
Díky tomu se náš široký výrobní program krbových kamen stává
stále populárnějším způsobem vytápění a vytváření tepelné pohody
v rodinných domech, bytech i na chalupách a chatách.
I naše společnost se uchází o zařazení některých našich krbových
kamen do projektu Zelená úsporám.

Energetické úspory na výstavě
v Litoměřicích
Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích se připravuje na další ročník
populární výstavy Můj dům, můj hrad & Bydlení, která proběhne
29. 4. – 1. 5. 2010.
Pořadatelé chtějí letos výstavu Můj dům můj hrad & Bydlení zaměřit na problematiku úspor energií a využívání obnovitelných
zdrojů. Výstava představí návštěvníkům různé možnosti energetických úspor – zateplování objektů, výměnu oken a topných systémů,
nové izolační materiály, větrací systémy a energeticky úsporné materiály typu dřevo.
Klasická nomenklatura bude obsahovat stavební firmy, stavební
materiály a technologie, úsporné ekologické systémy vytápění, nábytek a bytové doplňky, sklo, vitráže a obrazy. Návštěvníci výstavy
by neměli opomenout patro pavilonu D, kde pro ně ing.Václav Jabůrek připraví ukázku jednoduchých i plnokvětých odrůd šeříků
i další novinky ze své bohaté sbírky.
Plné vstupné činí 70 Kč, důchodci a studenti zaplatí 40 Kč a děti
20 Kč.
Společnost Omnis Olomouc pokračuje i letos ve „šňůře“ stavebních
výstav po regionech. Ve dnech 30. dubna – 1. května letošního roku
pořádá tuto výstavu pro oblast Jesenicka. Jde o 7. ročník této akce,
která i letos zaplní prostory Kulturního domu v Šumperku.

Další výstava z cyklu STAVÍME. BYDLÍME

NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIA A. S., ČASOPIS STAVITEL
vyhlašují 18. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU 2010
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program,
řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.
Soutěž je vypsána pod záštitou:
Předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Ministra životního prostředí České
republiky, Ministra pro místní rozvoj České
republiky, Primátora hlavního města Prahy,
Ředitele Státního fondu rozvoje bydlení,
Ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitele Státního fondu životního prostředí České republiky, České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě.
Vyhodnocení soutěže je zařazeno do
Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby

POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého
stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, od projektového řešení
přes hrubou stavbu až po řemeslný detail.
Do soutěže se mohou hlásit stavby nové
i rekonstrukce, pozemní stavby všeho druhu, urbanistické realizace i úpravy krajiny,
stavby veřejné infrastruktury dopravní
i technické, energetické i vodohospodářské
stavby.
Soutěž je určena pro stavby realizované
na území České republiky bez ohledu na
státní příslušnost projektanta, architekta
stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná
v období od června předcházejícího roku
do května roku 2010

CENY A OCENĚNÍ
Tituly Stavba roku
– na ocenění titulem Stavba roku porota
nominuje nejvýše 15 staveb
– na titul Stavba roku bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných, bez
rozlišení pořadí
Zvláštní ceny
Ceny vypisovatelů a Cena veřejnosti
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 5. 2010
Nominace budou vyhlášeny 9. 9. 2010
a budou zveřejněny v odborném tisku a na
internetových stránkách
www.stavbaroku.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku
2010 se uskuteční 30. 9. 2010 na 4. slavnostním Galavečeru Dnů stavitelství a architektury (DSA) v Betlémské kapli.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31/833, 110 00 Praha 1
Mgr. Daniela Pavlíčková
tel.: 224 225 001 – mobil: 725 631 874 –
fax: 224 233 136
e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz
Informace o soutěži a přihlášku naleznete na
www.stavbaroku.cz

I v době složité hospodářské situace umí společnost Omnis Olomouc přilákat množství regionálních vystavovatelů, kteří oceňují
tyto výstavy jako schopný marketingový produkt, který jim nabízí
to, co nejvíce potřebují – osobní kontakt se zákazníky.
Všechny výstavy série Stavíme, bydlíme mají jednotný cíl: soustředit co nejvíce vystavovatelů ze segmentů stavba, interiéry a zahrady na jedno místo a přivést k nim co nejvíce návštěvníků. To se
daří. Velký počet návštěvníků aktivuje další ročníky. Pro pozici vystavovatelů se tak z výstav doslova stává marketingová zbraň.
Pro návštěvníky je připravena soutěž o zlatou cihličku z ryzího
zlata ze švýcarské mincovny.
Losovací kupón je součástí pozvánky, kterou roznese Česká pošta do všech schránek domácností v okrese. Losování proběhne na
poslední z výstav série STAVÍME, BYDLÍME v Šumperku 1. 5.
2010 v 15 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.
Více informaci: www.omnis.cz

LUGANO
obj. číslo:
provedení:
výkon (kW):
účinnost (%):
rozměry (v/š/h):
váha (kg):
vývod:
průměr kouřovodu (mm):
minimální tah komína (Pa):
výhřevnost (m3):
palivo:
spotřeba paliva (kg/h):
terciální spalování:

Firma HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. se specializuje
na výrobu krbových kamen pro spalování
dřeva, ekobriket a uhelných briket.
Při výrobě využíváme nejmodernější technologie
a výrobní zařízení (CNC, laser), zajišťující vysokou
kvalitu výrobků
a produktivitu práce, které v konečné fázi umožňuji
příznivou cenu pro konečného zákazníka.
Výrobky splňují veškeré požadavky na moderní
topidlo a na jejich vývoji se podílí přední české
a zahraniční designérské firmy. Designová řešení
kamen jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených
domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých
interiérů. Všechny typy kamen nám přináší
pohledem na kousek přirozeného živého plamene
skrze velkoplošná prosklená dvířka příjemnou
tepelnou pohodu do našeho domova.

0331415000000
černá, zelená kachle
2,5 – 8,2
78
883/750/486
126
vrchní i zadní
150
12
45 – 150
dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
0,8 – 2,4
ano

Krbová stavebnice AVIGNON
vložka OPUS, výsuvná dvířka
výkon: 4 – 8 kW
vytápěcí schopnost: 150 m3
rozměr: 1940 x 1300 x 900 mm
hmotnost: 460 kg
účinnost: 82 %
krbová vložka OPUS, výsuvná dvířka
výkon: 4 – 8 kW
vytápěcí schopnost: 150 m3
rozměr: 1450/779/420 mm
hmotnost: 195 kg
vývod kouřovodu: vrchní i zadní, průměr 180 mm
minimální tah komína: 12 Pa
účinnost: 82 %
palivo: dřevo, ekobrikety
externí přívod vzduchu: ANO

Novinky sezony 2010/2011
Pro nadcházející topnou sezónu jsme připravili
několik NOVINEK
Krbová stavebnice AVIGNON s krbovou vložkou
OPUS.
Výstavbu krbové stavebnice zvládne každý domácí
kutil a barvu si můžete přizpůsobit Vašemu interiéru.
Obestavba je z odlehčeného betonu obložená
broušeným pískovcem. Krbová vložka
s výsuvnými dvířky je jednoplášťová, celoplechová
s vyzdívkou ze silného šamotu s účinností 82 %! Díky
možnosti napojení na externí přisávání vzduchu
je vhodná i do nízkoenergetických či pasivních
domů.
Další novinkou jsou kachlová kamna LUGANO.
Zákazník si může vybrat ze třech barevných
provedení kachlí – zelená, hnědá, béžová. Výkon
kamen až 8,2 kW.
Kamna mají možnost zadního i vrchního vývodu
kouřovodu. Díky terciálnímu spalování dosahují
vysoké účinnosti až 78 %!

ADRIA mini II
obj. číslo:
provedení:
výkon (kW):
účinnost (%):
rozměry (v/š/h):
váha (kg):
vývod:
průměr kouřovodu (mm):
minimální tah komína (Pa):
výhřevnost (m3):
palivo:
spotřeba paliva (kg/h):
terciální spalování:

Všechny produkty firmy HAAS+SOHN Rukov,
s.r.o. splňuji evropskou normu EN 13 240 nebo
EN 13 229.
Většina z nich splňuje dokonce i nejpřísnější
evropskou emisní normu dle BVG §15A. Kvalita
krbových kamen je ověřována v Evropě uznávanými
zkušebnami a kamna splňuji veškeré podmínky
bezpečného a ekologického provozu.

0431715010000
černá, béžová dlažba
2,5 – 8,2
78
890/546/414
95
vrchní i zadní
150
12
45 – 150
dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
0,8 – 2,4
ano

TORSBY
obj. číslo:
provedení:
výkon (kW):
účinnost (%):
rozměry (v/š/h):
váha (kg):
vývod:
průměr kouřovodu (mm):
minimální tah komína (Pa):
výhřevnost (m3):
palivo:
spotřeba paliva (kg/h):
terciální spalování:

0431715000000
černá, béžová dlažba
2,5 – 8,2
78
890/546/414
94
vrchní i zadní
150
12
45 – 150
dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
0,8 – 2,4
ano

Navštivte naši expozici na veletrhu SHK v Brně
ve dnech 13. – 17. 4. 2010.
Najdete nás v hale F stánek č. 22, rádi Vám
představíme všechny NOVINKY 2010/2011.

GRAND mini II
obj. číslo:
provedení:
výkon (kW):
účinnost (%):
rozměry (v/š/h):
váha (kg):
vývod:
průměr kouřovodu (mm):
minimální tah komína (Pa):
výhřevnost (m3):
palivo:
spotřeba paliva (kg/h):
terciální spalování:

0431615010000
antracit, šedá dlažba
2,5 – 8,2
78
990/546/414
97
vrchní i zadní
150
12
45 – 150
dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
0,8 – 2,4
ano

VARDE I

Výrobce:
HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
ul. SNP 474, 408 01 Rumburk
tel. obch. odd.: +420 412 332 353
tel./fax: +420 412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

obj. číslo:
provedení:
výkon (kW):
účinnost (%):
rozměry (v/š/h):
váha (kg):
vývod:
průměr kouřovodu (mm):
minimální tah komína (Pa):
výhřevnost (m3):
palivo:
spotřeba paliva (kg/h):

0427515110000
antracit, obklad serpentino
5 – 7,5
74
1030/550/435
120
vrchní
150
10
90 – 140
dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
1,1 – 2,5

VYRÁBÍME KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ PRODUKTY

ATMOS

S KOTLI
Z naší výroby je na seznamu
uvedeno 17 výrobků, ze kterých si
může vybrat opravdu každý

PŘEDNOSTI KOTLE ATMOS
Speciální kotel nové konstrukce se vyznačuje řadou
předností
G velkou spalovací komorou
G třítrubkovým výměníkem
G velkým popelníkem
G možností automatického odpopelnění
G jednoduchým a rychlým čištěním kotle
G malými rozměry a hmotností – jednoduchá instalace
G vysokou účinností > 90 %
G ekologickými parametry
G možností oboustranné instalace hořáku

žhavá novinka

Kotel je vybaven novým hořákem na pelety ATMOS A25,
s kterým dosahuje mimořádných parametrů v celém rozsahu
výkonu a splňuje limity pro dotace v ČR.

TECHNICKÁ DATA:
TYP ATMOS
VÝKON KOTLE NA PELETY
HMOTNOST KOTLE
PALIVO
OBJEM VODY V KOTLI
TYP HOŘÁKU NA PELETY
ZÁSOBNÍK NA PELETY EXTERNÍ
OBSAH POPELNÍKU
OBSAH AUTOMATICKÉHO ODPOPELNĚNÍ
(přídavný popelník)
PŘIPOJOVACÍ NAPĚTÍ
PŘÍKON KOTLE PŘI STARTU
PŘÍKON KOTLE PŘI PROVOZU
ÚČINNOST
TŘÍDA KOTLE DLE EN 303-5
Dotovaný kotel v ČR

kW
kg

l
l
l
l
V/Hz
W
W
%

D 14 P
D 21 P
4 – 14
4 – 19,5
231
231
KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY ∅ 6 – 8 mm
(bílé pelety), délka 10 – 25 mm
56
56
ATMOS A25
ATMOS A25
250, 500, 1000
250, 500, 1000
41
41
28, 68
250/50
1120
120
> 90
3
*

Široký sortiment a všechny novinky vystavujeme
v roce 2010 na veletrzích
13. – 17. 4. Stavební veletrhy SHK Brno
14. – 17. 4. IFH – Norimberk
29. 4. – 2. 5. Můj dům, můj hrad – Litoměřice
12. – 16. 5. Hobby – České Budějovice
14. – 18. 7. Interfost – Mnichov
26. – 31. 8. Země živitelka – České Budějovice
17. – 29. 9. Zahrada Čech – Litoměřice
21. – 25. 9. FOR ARCH – PVA Praha Letňany
23. – 27. 11. Aquatherm – PVA Praha Letňany

26, 68
250/50
1120
120
> 90
3
*

Kotle ATMOS získaly v poslední době Zlaté
medaile na veletrzích:
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
Agrosalon Země Živitelka
FOR ARCH Praha
a Stříbrnou a Bronzovou cenu v soutěži
Stavební výrobek – technologie roku

VÝROBCE: JAROSLAV CANKAŘ A SYN – ATMOS, Velenského 487, CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika
Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414, fax: +420 / 326 / 701 492, www.atmos.cz, www.atmos.eu, e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu

STAVEBNÍ VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2009

Panelák

ČESKÁ
STAVEBNÍ
AKADEMIE

PRAHA

výrobek 2010
technologie

3. ROČNÍK - UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. 11. 2010
Informace o soutěži, soutěžní podmínky a přihlášku najdete na adrese

www.stavebnivyrobekroku.cz

ROZHÝBEJTE MORAVU na výstavě SPORT, ZDRAVÍ, POHYB Nový termín veletrhu photokina
Ve dnech 30. 4. – 2. 5. 2010 se na Výstavišti Černá Louka v Ostravě
a volný čas

Letošní ročník světoznámého veletrhu photokina v Kolíně n. Rýnem se letos bude konat v novém termínu, a to ve dnech 21. – 26. září 2010.
Oproti minulému ročníku se termín
posouvá o týden (loni to byly poslední
zářijové dny). Změnou termínu reagují organizátoři – společnost Koelnmesse a německý fotografický svaz – na výsledky ankety, která byla realizována
při minulém ročníku veletrhu.

Jedná se o unikátní projekt spojující výstavu s rozsáhlým
doprovodným programem, na kterém se podílí řada organizací z celé ČR. Akce je určena pro širokou veřejnost i odborníky pohybující se v oblastech sport, zdraví, pohyb a volný čas. Aktivní firmy představí své produkty, nabídnou jejich
vyzkoušení a poskytnou odborné rady a informace.
„Návštěvníci se mohou zapojit do programu, rozhýbat
s námi Moravu a za svou snahu získat bonusy od vystavovatelů a od hlavního partnera – Oborové zdravotní
pojiš ovny,“ uvádí organizátor výstavy David Wardas.
POHYB A ZÁBAVA NA KAŽDÉM KROKU
Připraveny jsou desítky aktivit, testovací zóny, ukázky, exhibice. Face Czech Academy připravil pro příznivce aerobiku dvoudenní maraton cvičení – Festival Aerobicu, Bosu
a Body & Mind.
H.E.A.T. Program představí fitness program, který je
vhodný pro osoby všech věkových kategorií. K dispozici bude 20 speciálních strojů a v sobotu ve 14 hod. proběhne speciální lekce s Hankou Kynychovou s cílem podpořit děti
v dětských domovech.
Herní zóna nabídne hlavolamy, deskové hry a také jednu
absolutní novinku – turnaj ve stolních magnetických hrách
WeyKick (fotbal, hokej a tenis). Zástupci z DDR.cz (taneční podložky) přivezou poprvé multiplayer, na kterém může
současně tančit až 16 osob.

V sobotu od 19.30 hod. začne u OC Futurum noční projíž ka na in-line bruslích, kterou pod názvem BladeNight
připravila společnost HEPA outdoor fitness.
Díky spolupráci s Maraton klub Seitl Ostrava ožije v neděli Slezskoostravský hrad, před kterým se uskuteční závody v běhu. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny krátké tratě,
vytrvalejší mohou změřit své síly v minimaratonu na 4,2 km.

JEDEN DEN NESTAČÍ
V sobotu se část programu uskuteční také u obchodního
centra Futurum. Děti i dospělí se mohou vyřádit například
na skákacích botách, trojkolkách Trikke, trampolíně či vyzkoušet nové modely in-line bruslí, bungee running, taneční
podložky a Nintendo Wii.

I DIVÁCI SI PŘIJDOU NA SVÉ
Pokud se nenecháte zlákat sportem či zábavou, určitě si
užijete i jako diváci. Ostravský klub Metan Trials organizuje
v rámci akce Mistrovství České Republiky v Biketrialu.
Podrobné informace na www.rozhybejtemoravu.cz

Dokončení ze str. 1 Jarní FLORA se Zahradou času
Pavilon E – společná expozice Českého zahrádkářského svazu s expozicí
„Vodní svět“, sbírkami masožravých
rostlin, kaktusů a sukulentů, bonsají,
skalniček, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinových aranžmá
Pavilony G, H, volné plochy – veletrh
drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy s nabídkou jarních květin, zeleniny, semen,
okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb
Letní scéna – doprovodný zábavný
program s folkem a dechovkami
Zároveň probíhají Jarní zahradnické trhy a veletrh drobně zahradnické
mechanizace, pomůcek a potřeb HORTIFARM.
Volně přístupné budou návštěvníkům výstavy i sbírkové skleníky výstaviště (palmový, kaktusový, tropický
a subtropický), botanická zahrada

Univerzity Palackého Olomouc a botanická zahrada výstaviště Flora v Bezručových sadech se zajímavými rostlinnými exponáty,
Čerstvou novinkou pro návštěvníky
je akce „S PLAVKAMI NA FLORU“.
Pokud ve dnech, kdy bude probíhat výstava, zavítáte do olomouckého akvaparku a prokážete se vstupenkou z jarní Flory (kterou si pro tento případ
uschovejte) získáte za ni 20% slevu na
vstup do olomouckého akvaparku.
Odborný doprovodný program
Seminář s názvem Komponovaná
krajina a možnosti její obnovy
a zachování
Tento seminář pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Českým národním komitétem
ICOMOS, Muzeem umění v Olomouci a Výstavištěm FLORA Olomouc ve

dnech 22. a 23. dubna 2010 prostorách
Arcidiecézního muzea v Olomouci.
Témata
• Komponovaná kulturní krajina jako
pokračování parkových úprav
u šlechtických sídel
• Krajina utvářená v okolí lázeňských
areálů, jako součást léčebných procesů
• Kulturní krajinné úpravy spojené
s vývojem poutních areálů
Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin
Vstupné: 100 Kč – plnoplátci, 80 Kč – studenti, důchodci, 40 Kč – děti 6 až 15 let,
210 Kč – rodinné vstupné, zdarma – děti do
10 let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu
ZTP a ZTP-P.
Vstupné platí taktéž pro doprovodné Jarní
zahradnické trhy, veletrh drobné zahradnické
mechanizace Hortifarm a opravňují ke vstupu do sbírkových skleníků.

Více: www.flora-ol.cz

Natura Viva v Lysé nad Labem
Jde o jedinou každoroční odbornou výstavu tohoto typu
v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivost, rybářství,
včelařství a zahrádkářství.
Všechny spolupořadatelské svazy – Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Český svaz včelařů
a Český zahrádkářský svaz – připravily pro letošní výstavu
reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky seznámí jak se
svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku jejich působnosti aktuální. V odborném i zábavném doprovodném programu, jenž je přichystán na všechny výstavní
dny, se objeví aktuální informace, zájmové činnosti i zajímavé osobnosti ze všech těchto oborů.
Výstava Natura Viva se uskuteční od středy 19.
do neděle 23. května, otevřeno je vždy od 9 do 17 hodin.

Květy ve znamení lilií
Každoročně o prázdninách se Lysá nad Labem stává cílem pro zhruba tři desítky tisíc lidí, kteří přijíždějí na výstavu Květy.
Nejvíce přitahuje návštěvníky atraktivní květinové aranžmá, především z lilií, růží a dalších letních květin.
Mezi letošními expozicemi najdeme např. témata Exotika
– zdraví, krása či Květinový půvab francouzské Provance.

Samozřejmě jsou pro návštěvníky připravené rovněž zahradnické trhy s prodejem všeho pro zahradu a dům, zahradnických potřeb i rostlin a květin.
Součástí výstavy Květy se premiérově stane esoterická expozice.
Výstava Květy se koná na výstavišti v Lysé nad Labem
od 8. do 11. července a otevřena pro veřejnost je každodenně
od 9 do 17 hodin.

ILA Berlín slaví sto let!
Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlín oslaví 8. – 13. 6. 2010 stoleté výročí. Veletrh ILA se zaměřuje na komerční letectví, kosmonautiku a její technologie i komerční využití, vojenské letectví, obrannou techniku, vybavení, systémy,
komponenty, materiály a je tak jakýmsi svědkem nezastavitelného tempa vývoje techniky.
V roce 2010 se očekává vysoká odborná účast, která překoná čísla z předchozího veletrhu – v roce 2008 se jej zúčastnilo 1127 vystavujících z 37 zemí světa, 4300 zástupců tisku ze 70 zemí, 240 tisíc návštěvníků z toho 120 tisíc odborných.
Vystaveno bylo přes 331 letadel a helikoptér. Česká
technologická platforma pro letectví a kosmonautiku je
spolu s Asociací leteckých výrobců (ALV) a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou organizátorem české účasti na jubilejním mezinárodním leteckém
veletrhu ILA Berlin 2010. Za ČTPL/ALV byl organizací
celé akce pověřen podnik První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., ČNOPK zajistila plochu 100 m2 v mezinárodní hale 7 a vyjednala s veletržní společností Messe
Berlin vystavovatelům z České republiky slevu 10 %
na m2.Výstava bohužel není zařazena do dotačních programů, ale ČTPL/ALV se bude podílet na částečném financování společného stánku a případných dalších nákladů ve výši cca 100 00 Kč.
Kontaktní osoba za ČNOPK: Zdeňka Goedertová,
tel.: 221 490 311, e-mail: messe1@dtihk.cz
Kontaktní osoba za PBS, ČTPL/ALV: Ing. Bohumil Antoš,
tel.: 556 822 304, e-mail: sales@pbsvb.cz

Veletrh photokina je inovačním
a trendovým fórem, globální obchodní
a komunikační platformou pro branži
zabývající se imagingem. V tomto oboru je ve světovém měřítku veletrhem
číslo 1. Nabízí důkaz o tom, jak globální propojení různých produktů a technologií určuje dynamiku růstu trhu.
photokina je v rámci světa jediným
bodem, který sdružuje obrazová média, obrazovou techniku spolu s oborovým trhem v celé své mnohotvárnosti
a vše představuje profesionálům
a ostatním spotřebitelům.
Pro profesionály, tedy profesionální
fotografy a obrazové specialisty, je posílen doprovodný program, který představí inovace v oboru v Meet the Professionals at photokina zaměřeném na
počítačové technologie pro tento obor
– CGI, dále na profesionální tisk včetně velkoformátového, kamerové inovace a studiovou techniku.
Zatím je přihlášeno přes 1400 vystavovatelů z 50 zemí.

Význam veletrhu ukazují fakta
o minulém ročníku
Celkem vystavovalo 1523 firem ze
49 zemí, na veletrh přijelo 169 000 návštěvníků ze 161 zemí. Zahraniční návštěvníci tvořili 40 %. To samozřejmě
mluví o světovém významu německého
veletrhu photokina.
Podrobné informace: www.photokina.de

Bezpečnost je jedním z toptémat dnešní
doby. Venkovní obvodové zabezpečení
průmyslových, veřejných i soukromých
prostorů je samozřejmostí. Bezpečnostní
ploty, závory, vstupní kontrolní zařízení,
brány do areálů či sportoviš jsou součástí našeho všedního života. První ročník odborného veletrhu techniky obvodové ochrany areálů Perimeter Protection se uskuteční od 21. do 23. dubna v Norimberku.
Perimetrický systém (speciální aplidnů vystavovatelé na veletrhu Perimekace technických, elektronických, poter Protection v Norimberku.
případě elektronicko-mechanických
Vstupenku je možné si pořídit přímo na
venkovních zabezpečovacích systémů)
místě za 25 EUR. První dva dny je
slouží k zaznamenání případného naveletrh otevřen od 9.00 hod do 17.00
rušitele ještě dříve, než se prostorem
hod., poslední den pouze do 16.00 hod.
areálu přiblíží ke střeženým objektům.
Více informací včetně seznamu
Jaké jsou nejnovější trendy v tomto
vystavovatelů naleznete na
oboru, představí během tří veletržních
www.perimeter-protection.de
Širokou paletu obalových řešení předvede
více než 1 300 vystavovatelů na mezinárodním veletrhu obalových technologií
FachPack 2010 v době od 28. do 30. září
na norimberském výstavišti. Spolu s veletrhy PrintPack (zušlechování obalů)
a LogIntern (obalová logistika) je tato veletržní lahůdka evropského obalového průmyslu skvěle připravena uvítat svých přibližně 33 000 návštěvníků.
Veletrh FachPack je v roce 2010 jedním z nejdůležitějších míst setkání odborníků obalového průmyslu v Evropě. S rychlým rozvojem jednotlivých
tematických celků obalové branže prezentuje i FachPack tento vývoj a zrcadlí centrální pole působnosti dnešního
obalového dění. Tím, že je veletrh určen pouze odborným návštěvníkům,
jsou zde vytvářeny ideální podmínky
pro vyhledávání nových obchodních
příležitostí a obchodních partnerů,
uzavírání obchodů a srovnání s konkurencí. V roce 2009 se na veletrhu představilo rekordních 1338 vystavovatelů

a navštívilo jej 34 000 odborných návštěvníků.
Všechny
zainteresované
firmy
z České republiky mají možnost získat
na veletrh FachPack finanční podporu
z operačního programu OPPI, který
zastřešuje Hospodářská komora České republiky, úzce spolupracující
s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Zájemci získají více informací v asociaci
SYBA nebo u oficiálního zastoupení
norimberské veletržní společnosti
v České republice u společnosti PROveletrhy (info@proveletrhy.cz).

Po své působivé premiéře vstupuje Chillventa v době od 13. do 15. října 2010 do druhého kola. Veletrh se hned napoprvé etabloval jako nové mezinárodní setkání odborné veřejnosti z oblasti chlazení, klimatizace, vzduchotechniky
a tepelných čerpadel. Organizátoři veletrhu nyní pohlíží s optimismem na letošní
ročník, nebo Chillventa svou jasnou orientací a správnou koncepcí přesvědčí jak
odborné návštěvníky, tak vystavovatele.
Tento významný veletrh byl na podnět Svazu chladicí a klimatizační techniky zařazen do programu „Specializované výstavy a veletrhy“. V rámci
operačního programu OPPI může každá vystavující česká firma získat podporu na přímé náklady spojené s veletržní expozicí na veletrhu Chillventa
do výše 120 000 korun. Firmy se mohou na veletrhu prezentovat v rámci
společné expozice nebo formou individuálních stánků. S pomocí dotačního

programu se českým firmám nabízí jedinečná příležitost zúčastnit se tohoto
mezinárodního veletrhu za finančně
výhodných podmínek.
Firmy, které mají zájem se veletrhu
Chillventa zúčastnit, získají více
informací ve Svazu CHKT
(info@schkt.cz) nebo u oficiálního
zastoupení norimberské veletržní
společnosti v České republice
u společnosti PROveletrhy
(info@proveletrhy.cz).

Veletrh R+T

Nejvýznamnější světový veletrh rolet, vratových systémů
a stínící techniky – R+T – se hlásí o pozornost. Ačkoliv
se tento prestižní veletrh koná až 28. 2. – 3. 3. 2012, již
nyní je více než 85 procent výstavní plochy vyprodáno. Při přihlášení do konce června 2010 jsou nabízeny výhodnější ceny za výstavní plochu.
V roce 2009, kdy se veletrh R+T poprvé konal na novém supermoderním
stuttgartském výstavišti, si na něj našel
cestu rekordní počet 57 379 odborných
návštěvníků, přičemž téměř polovina
dorazila ze zahraničí, a to se 106 zemí
světa.
Přestěhování výstavy do nového veletržního areálu vedle stuttgartského
letiště otevírá pořadatelům nové možnosti. Podstatně větší výstavní plocha
o rozloze 100 000 m2 poskytne více
prostoru novým či dříve utiskovaným
odvětvím, jako jsou velkorozměrné
brány a vrata, speciální dveře, zimní

zahrady, okenní systémy, okenice,
technické a další textilie, mříže a ploty,
zajištění garáží nebo elektronická zabezpečovací zařízení. Nový veletržní
areál s devíti výstavními halami zároveň nabízí všem vystavovatelům možnost mnohem rozsáhlejší prezentace.
Minulého ročníku se účastnilo 747 vystavovatelů, což je o 37 procent více
než na předešlém veletrhu.
V případě zájmu či dotazů kontaktujte
nové zastoupení Messe Stuttgart v ČR,
firmu Naveletrh s.r.o., Lenka Výborná,
tel. 605 404 691, www.naveletrh.cz,
info@naveletrh.cz

Veletrh pro
vodní, odpadní
a surovinové
hospodářství

Nejširší česká nabídka na
veletrhu Slow Food 2010
O veletrh, který se koná ve dnech 15. – 18. dubna, byl mezi vystavovateli velký zájem a zúčastní
se jej více než 500 firem především z Německa, Itálie a dalších, hlavně evropských zemí. V letošním roce organizátoři odhadují účast přibližně 25 000
návštěvníků, včetně odborné veřejnosti.

Přihlášky do konce června!
Jeden z nejmodernějších výstavních areálů na světě – Nové výstaviště v Mnichově – se
stane centrem na téma vodní, odpadní, surovinové hospodářství a recyklaci.
Ve dnech 13. – 17. září 2010 se právě v Mnichově koná další veletržní titul zaměřený
na obnovitelné energie a trvale udržitelné zdroje. Jde o veletrh IFAT ENTSORGA.
Letošní ročník je v mnoha směrech
novátorský. Předně – doposud se tento
veletrh konal pod názvem IFAT, letos
poprvé se nazývá nově, a to vzhledem
k tomu, že ENTSORGA se do Mnichova přesunula z výstaviště v Kolíně
n. Rýnem, čímž je posílena pozice
mnichovského výstaviště v rámci Německa.
Další novum – tento veletrh – mimochodem jeden z nejstarších, které se
v Mnichově konají (je v kalendáři už
od roku 1966), měl v poslední době tříletou periodicitu, letoškem přechází
na dvouletý cyklus. Důvodem je rychle
se rozvíjející obor a rychlá inovace
technologií i stále náročnější požadavky světové ekonomiky.
Cílovou skupinou veletrhu jsou komunální služby, města, soukromí poskytovatelé příslušných služeb, výzkum
a vývoj.
Veletrh IFAT má velkou mezinárodní potenci, o čemž svědčí skutečnost,
že ve dnech 5. – 7. května se v Šanghaji koná IFAT CHINA společně s EPTEE a CWS. Připomínáme, že termín
spadá do doby konání World Expo
v Šanghaji.
Jaký byl minulý ročník 2008
Počet vystavovatelů: 2605, z toho 840
ze zahraničí, 1765 z Německa,

25 z České republiky
Výstavní plocha: 195 000 m2
Počet návštěvníků: 120 000
ze 170 zemí.
Jak vypadá situace dnes, pět
měsíců před zahájením
Podle sdělení organizátorů byl minulý ročník rekordní. Ovšem stav přihlášek na letošní veletrh IFAT ENTSORGA je již vyšší než ke srovnatelnému
datu minulého ročníku, takže lze očekávat, že rekord bude překonán.
Letošní velice nadějná příprava je
výsledkem dobře fungující spolupráce
veletržní organizace Messe München
a Spolkového svazu německého odpadového, vodního a surovinového hospodářství (BDE). Je největším sdružením odvětví recyklace a likvidace
odpadů v Německu i v Evropě. Sdružuje 750 členských subjektů.

Přihlášky až do konce června
2010
Z České republiky bylo na konci
března prozatím přihlášeno 22 firem,
z nich největší stánek má společnost
KOBIT.
Na veletrh je možné se ještě přihlásit. Uzávěrka přihlášek je na konci
června. Je to možné učinit u zástupce
Messe München – tím je firma Expo
Consult s.r.o.

Podpora pro tuzemské firmy na
veletrh IFAT ENTSORGA
Tento veletrh je zařazen do dotovaného veletrhu ze zdrojů Operačního
programu Podnikání a inovace. Tato
podpora je realizována prostřednictvím Hospodářské komory ČR.
Jde o částku do výše maximálně
120 000 Kč na jednoho účastníka v režimu de minimis.

ZÁJEZD NA VELETRH
IFAT ENTSORGA
Pro všechny zájemce o tento veletrh
pořádá společnost Expo Consult sponzorský zájezd v ceně cca 1300 Kč včetně vstupenky.
Vstupenka slouží zároveň jako lístek
na mnichovskou dopravu.
www.ifat.de
www.expocs.cz

Podpora má určité podmínky, které
zjistíte na stránkách Hospodářské komory ČR.

Stabilné zázemie pre úspešnú B2B komunikáciu
Nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex od 25. do 28. 5. 2010, predstavuje podujatie, ktoré patrí kv rámci krajín strednej a východnej Európy. Spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v a porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie
nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov. Produktové členenie
veľtrhu zahŕňa hlavne všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje
a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská,
tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu.
Niektoré produktové skupiny sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING – 16. ročník medzinárodnej
výstavy zvárania a technológií, pre zváranie, CAST-EX – 16. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva,
a metalurgie, CHEMPLAST – 14. ročník medzinárodnej výstavy plastov
a chniky, merania, automatizácie a regulácie. Každý účastník veľtrhu sa stane
aj v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného diania v jednom z najvýznamnejších odvetví nášho národného hospodárstva, ktoré sa nitrianske výstavisko
už takmer 17 rokov usiluje neustále rozvíja.
„Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné mikrotrhy, ktorých úlohou je oživiť
aktuálny dopyt. Napriek situácii na trhu,
v ktorej sa strojárstvo dnes nachádza, sme
si predsavzali ako jeden z dôležitých cieľov, pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej
súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je
kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj
v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja

odvetvia. Predpokladaná účasť viac ako
400 vystavovateľov a spoluvystavovateľov
zo SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Veľkej
Británie, Francúzska, Thaiwanu, Japonska, Talianska, Fínska a Švédska je pre nás
opäť vyjadrením veľkej dôvery. Teším sa,
že nás podporili aj odborní partneri – Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, Združenie
zlievární a kováční a ďalší,“ hovorí manažér veľtrhu Ing. Jozef Jenis.
„Chceme prispieť i kveľký. v súčasnosti
sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na
integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja
prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne o zabezpečenie
rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so
znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému

Euroshop se blíží

zice je 12 m2. Poradenství pro vystavovatele při registraci poskytuje zastoupení Messe Düsseldorf pro Česko
a Slovensko – Veletrhy Brno a.s., paní
Hana Nemynářová, tel. 541 152 921, email: hnemynarova@bvv.cz

Dokončení ze str. 1
Českých vystavovatelů bylo 16 na
celkové výstavní ploše 570 m2, významná byla i účast ze Slovenska, odsud se
veletrhu zúčastnilo 9 firem na celkové
ploše 189 m2.
Všichni zájemci o účast na veletrhu
EuroShop se mohou přihlásit do 16.
dubna 2010, minimální velikost expo-

Další informace na adrese:
www.euroshop.de, kde v menu
Exhibitor Service zájemci najdou jak
přihlašovací formuláře, tak i podmínky
účasti, vč. kategorizace exponátů.

rozvoju prispieva i podpora výrobkových
inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov. Som presvedčený o tom, že aj v roku 2010 sa
predstavia vystavovatelia s nadpriemernou
„inovačnou iskrou“ a ich sofistikované
produkty budú inšpiráciou pre všetkých.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené
i ocenenia Inovatívny čin roka 2009. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ju organizuje spolu s agentúrou SIEA, s cieľom povzbudiť
podnikateľské subjekty i fyzické osoby
k inovatívnym aktivitám.
Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených dovedna 6 exponátov a jedna expozícia. z uvedených bude jeden víťazný exponát
z výstavy EMA, ďalšie dva z výstavy
Chemplast a Eurowelding. v súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR,
budú ocenené 3 výrobky. Samostatnú cenu
udelí aj časopis Strojárstvo / Strojírenství.
Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 25. mája. Pre odborníkov sa pripravujú Medzinárodná vedecká konferencia
„Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe
technickej dokumentácie 2010“ dňa
27. 5. v Nitre, 15. medzinárodná vedecká
konferencia „Kvalita a spôsobilosť technických systémov“ dňa 25. 5. v Agroinštitúte Nitra a 14. ročník celoštátnej
konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch „ELEKTRON
2010“ dňa 26. 5. v Agroinštitúte Nitra.
Agentúra SARIO pripravuje „Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“ dňa 27. 5. 2010 v priestoroch areálu Agrokomplexu. Prebehnú
i viaceré firemné prezentácie v kongresových priestoroch v pavilóne K, kde sa odprezentujú firma U. S. Steel Košice
v dňoch 25. – 27. 5. a Pramet Slovakia,
s.r.o. Žilina dňa 26. 5.,“ dodáva manažér
veľtrhu Ing. Jozef Jenis.
www.agrokomplex.sk

Francouzské veletrhy 2. čtvrtletí 2010
TRANSPORTS PUBLICS
Ve dnech 8. – 10. června 2010 se na pařížském výstavišti Porte de Versailles uskuteční jediný evropský veletrh věnovaný veřejné a alternativní dopravě
osob TRANSPORT PUBLICS.
Hlavním tématem tohoto ročníku je Mobilita
v duchu udržitelného rozvoje ve velkých evropských městěch se zaměřením na následující evropské metropole : Amsterdam, Lisabon, Madrid, Štrasburk, Vídeň a Ženeva.
Kromě tradičního programu (Ceny za inovaci,
soutěž Zlatý autobus, šest evropských kulatých

stolů) poprvé proběhne také soutěž Talentů mobility v Evropě. Soutěž má 4 kategorie a Česká
republika má zde také svého zástupce. VÚ kolejových vozidel Praha nominoval pana Jana Čapka
do kategorie Mladý talent.
Na veletrhu se předvede cca 250 vystavovatelů
z celého světa z řad výrobců autobusů, kolejových
vozidel a komponentů, dopravní společnosti, projekční kanceláře, dodavatelé řídicích a informačních systémů, softwarové firmy, firmy specializující se na alternativní pohony a dopravní systémy.
Tradičně se očekává 10 000 návštěvníků.
Vstup zdarma na základě předregistrace.
www.transportspublics-expo.com

Letošní účast českých vystavovatelů
je podpořena Ministerstvem zemědělství ČR a agenturou CzechTourism.
Česká republika bude mít na letošním,
již čtvrtém ročníku veletrhu Slow Food
v německém Stuttgartu, prozatím nejrozsáhlejší expozici v historii. Stala se
partnerskou zemí veletrhu a v její expozici bude prezentováno 13 regionálních českých a moravských výrobců
produktů slow food a rovněž službami,
které charakteru hnutí odpovídají.
Trojici vystavovatelů z loňského roku, CROY Concept, s.r.o., Ceria,
s.r.o. a Danuška Štefanová – pekařství
rozšiřují v tomto roce společnosti Begokon CZ, s.r.o., Siska, s.r.o., Kozí farma Licibořice, Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., První hořická, s.r.o., Pavel

Janoš, Aquamat CZ, s.r.o., KALMA
k.s., Masoeko, s.r.o. a některé menší
pivovary. Česká expozice mj. představí
především pekárenské a cukrárenské
výrobky, kozí sýry a další kozí produkty, uzenářské výrobky, chlazené rostlinné potraviny, vína moravské provenience a česká piva. Novinkou bude
i nabídka lázeňských služeb.
Filozofii Slow Food prezentují tři
slova: „Dobrý, čistý, fair“. Tedy to, co
jíme a pijeme, by mělo být ze surovin
dobré kvality, vyrobeno čistě, bez přidaných látek a zároveň by zemědělec
i zpracovatel měl za svůj produkt obdržet férovou cenu.
Více na portálu www.euroexpo.cz,
www.slowfood-messe.de

Nitra: Výstavy s posolstvom jari
V dňoch 22. – 25. 4. 2010 sa vo výstavnom areáli Agrokomplexu –
Výstavníctva Nitra, š.p. budú kona výstavné podujatia, ktoré prinášajú jar
a symbolizujú krásu prírody a silu života. Jedinečné výstavy, ktoré symbolizujú jar, dobro, nádej i múdros ázijských
filozofií. Sú to Gardenia – 14. medzinárodná
predajná
výstava
pre
záhradníctvo, záhradkárov, priate ov
bonsajov a kvetov a chýba nebude ani
výstava bonsajov, kameňov suiseki
a čaju Bonsai Slovakia. Na Gardeniu
je doposia prihlásených viac ako 150
vystavovate ov.
Tohtoročnou novinkou sú francúzske záhrady s funkčnými fontánami,
sochami, sedením a rastlinnou výsadbou. Záujemcovia si môžu prinies
vlastnú divorastúcu citrusovú rastlinku
za poplatok na zaštepenie. K dispozícii
budú i odborníci na poradenskú činnos.
V prvý deň výstav sa predstaví Soko-

liarsky dvor ASTUR s ukážkami práce
s lietajúcimi dravcami.
Pre tých, ktorí prišli nakupova, sa
ponuka opä rozšírila. Nebudú chýba
ani výroba a vyrezávanie sviečok, bonsaje, črepníkové kvety, talianske okrasné dreviny, záhradné svietidlá, orchidei, záhradný nábytok a doplnky do
záhrad, holandské cibu ové kvety,
ozdoby a figúrky do záhrad, výrobky
z recyklovaných plastov, jazierková
technika a všetko, čo súvisí so
záhradkou, záhradkárstvom atd. Účas
SOS Birdlife Slovensko si dáva za cie
poukáza na potrebu chráni naše vtáctvo.
Ďalšími výstavami v tomto termíne
budú 18. predajná výstava výrobkov
žiakov stredných odborných škôl
a stredísk praktického vyučovania
Mladý tvorca v dňoch 22. – 24. apríla
a tohtoročná novinka Bocian – Všetko
pre die a od 23. do 25. apríla.
www.agrokomplex.sk

Úspěch českých barev v DÜSSELDORFU
Česká kosmetička Veronika Beníškova se prosadila v konkurenci 47 soutěžících z 25
zemí v Mezinárodní soutěži nehtového designu, která proběhla v rámci Mezinárodního veletrhu BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF o víkendu 27. – 28. března. Veronika Beníšková obsadila druhé místo v kategorii Gel.
Mezinárodní veletrh pro profesionály v oboru kosmetiky a wellness
BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF potvrdil svoji úspěšnou
historii a své 25. výročí korunoval
úspěšným průběhem. S 1200 vystavovateli a značkami z 25 zemí se ho letos
zúčastnilo nejvíce firem v jeho historii.
„BEAUTY
INTERNATIONAL
DÜSSELDORF je již po čtvrt století významným místem setkání pro profesionální poskytovatele kosmetických služeb. Jeho význam jakožto platformy
inovací, informací o trendech a dalšího
vzdělávání potvrdilo 50 100 odborných
návštěvníků ze 46 zemí,“ zhodnotil letošní ročník veletrhu Joachim Schäfer,
náměstek generálního ředitele společnosti Messe Düsseldorf.
U make-upů je trendem letošní sezóny přirozenost: „Less is more“ – méně je více, takové je motto sezóny.
V kombinaci s jemnými přírodními
barvami současné módy získává na významu „Nude Look“ s decentním očním make-upem a rty v jasných tónech.
Pronikavé barevné akcenty jsou v současnosti naproti tomu „out“. Tendence
k přirozenosti se týká také nehtů. Podle trendu se budou letos na jaře a v létě krátce stříhat a mají být formovány
do oválu. U laků budou dominovat
béžové a světle pastelové tóny. Takové
jsou trendy pro letošní rok, které byly
naznačeny na veletrhu BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF.
Jedna pětina návštěvníků, tedy oko-

EUROSATORY
Další ojedinělý projekt představuje mezinárodní veletrh specializovaný na vojenskou techniku (pozemní obrana a obrana země – vzduch),
pořádaný pod záštitou GICAT – Sdružení průmyslníků činných v oblasti techniky pozemní obrany, organizovaný Generálním sekretariátem
sdružení GICAT, které působí pod názvem COGES.
Je to jediný veletrh na světě zaměřený výlučně
na tuto problematiku, jehož cílem je předvést
existující techniku pro pozemní vojska pro případy bojů na zemi a ohrožení ze vzduchu. Veletrh
EUROSATORY se bude pořádat na pařížském
výstavišti Villepinte ve dnech 14. – 18. června

Veronika Beníšková (vpravo) se svojí modelkou

lo 10 000, se zúčastnila rozmanitého
doprovodného programu veletrhu, aby
se vzdělávala při přednáškách či
workshopech. Vedle již zmíněné Mezinárodní soutěže nehtového designu
proběhlo v rámci veletrhu také německé a mezinárodní mistrovství v makeupu za účasti 103 soutěžících z 25 zemí.
Příští BEAUTY INTERNATIONAL
DÜSSELDORF se bude konat od 18.
března do 20. března 2011.

2010 a tento ročník bude určen především zbraním a munici, vozidlům všech typů, elektronice,
systémům řízení a povelů, vybavení a pomůckám
pro výcvik a trénink, vybavení a prostředkům
osobní ochrany a všemu pro udržování strojů
a techniky.
Počínaje rokem 1996 je veletrh EUROSATORY otevřen všem zemím a mohou se zde prezentovat výrobci z celého světa bez omezení.
www.eurosatory.com
Pro více informací k veletrhům, dopravě, ubytování
či pro své vstupenky zdarma se obra te na kancelář
veletrhů v Praze: ACTIVE COMMUNICATION
tel/fax: 222 518 587,
info@francouzskeveletrhy.cz,
více také na www.francouzskeveletrhy.cz
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