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Veletrhy pro celou rodinu
Milí návštěvníci,
je nám potěšením pozvat vás na pětici veletrhů pro rodinu, bydlení a aktivní trávení
volného času FOR FAMILY. Pražský veletržní areál v Letňanech pro vás otevře své
brány ve dnech 6. – 9. března 2008. 

Věříme, že letošní počet vystavovatelů, který oproti loňskému roku výrazně vzrostl, netra-
diční architektonické pojetí expozic a zajímavá nabídka produktů vystavujících firem vás po-
těší. Letos jsme k veletrhu o bydlení FOR HABITAT, veletrhu potřeb pro děti FOR KIDS, vele-
trhu pro aktivní trávení volného času ve zralém věku FOR SENIOR a zahradnímu veletrhu
FOR GARDEN přidali novinku – veletrh cestovního ruchu FOR TRAVEL, který svou koncepcí
ideálně doplňuje dosavadní čtyřlístek. 

Naším přáním je, aby návštěvníkům, kteří stále ještě nejsou rozhodnuti, kde a jakým způ-
sobem stráví příští dovolenou, byl FOR TRAVEL tou správnou inspirací, a to bez ohledu na
skutečnost, zda se jedná o svobodné, se závazky nebo seniory. 

Nejdelší tradicí ze všech veletrhů se může pyšnit FOR HABITAT, který letos oslaví své 15.
narozeniny. Jeho cílem je nabídnout vám, návštěvníkům, co nejvíce podnětů a nápadů, jak
si zařídit nové bydlení nebo vylepšit to stávající. 

Tematicky bude s FOR HABITAT spojen veletrh FOR GARDEN, který přichází s nabídkou
rostlin, zahradního vybavení, doplňků, zahradního nábytku a zahradní techniky. 

Další dva veletrhy, FOR KIDS a FOR SENIOR, z nichž první sleduje potřeby nejmladší
a druhý nejstarší generace, jsou pojaty poněkud šířeji. Kromě bydlení se orientují také na
volnočasové aktivity, udržování zdraví nebo instituce zabývající se těmito dvěma skupinami
obyvatel. 

Přístup pracovníků veletržní správy ABF jako organizátora byl při přípravě souboru veletr-
hů FOR FAMILY odpovědný. Během celého roku byli manažeři jednotlivých veletrhů v kon-
taktu s mnoha firmami, kterým se snažili vyjít vstříc všemi možnými prostředky tak, aby byli
spokojeni nejen oni, ale i vy. FOR FAMILY a jeho doprovodné programy byly koncipovány po
poradách s odborníky v daných oborech. Vyslyšeli jsme rovněž přání vystavovatelů, kteří vy-
slovili přání uspořádat veletrh v dřívějším termínu. Jejich přání vycházíme vstříc březnovým
termínem a věříme, že spokojeni budou nejen oni, ale především vy.

Za tým FOR FAMILY vám přejeme, aby se vám naše veletrhy líbily a byly vám in-
spirací a místem, kam se budete rádi vracet.

Krásné jarní dny přeje realizační tým FOR FAMILY

Veletrh bydlení, nábytku, vybavení in-
teriérů a bazénů FOR HABITAT přichází kaž-
doročně s nabídkou produktů téměř dvou
set firem. Letos, stejně jako v předchozích le-
tech, se ho zúčastní především nábytkáři
a výrobci bytových doplňků. Očekávat můžete
nábytek nejrůznějších druhů, bytový i nebytový,
moderní i starožitný nebo retro, do obývacích
pokojů, ložnic, kuchyní a jídelen, koupelen,
předsíní, pracoven, kanceláří i veřejných pro-
stor. Návštěvníci se mohou těšit například na
expozice společností Avanti, Indeco CZ, Ki-
narps, Woodface. Italský designový nábytek
představí Interiéry Šesták. Kromě nábytku si
zde budete moci prohlédnout také bytové do-
plňky, dekorace, bytový textil, svítidla a elek-
trické domácí spotřebiče. Ani letos nebudou
chybět vystavovatelé z oblasti stavby, staveb-
ních materiálů, projekční kanceláře, developeři
a realitní společnosti. Odborným partnerem ve-
letrhu, který připravil i seminář Rezidenční de-
velopment, se stala společnost Centers Data. 

Více informací: www.forhabitat.cz

FOR KIDS
Veletrh dětských potřeb FOR KIDS před-

staví ucelenou prezentaci výrobků a slu-
žeb určených dětem všech věkových kate-
gorií, jejich rodičům i nastávajícím
maminkám. FOR KIDS je jednoduše určen jak
malým, tak velkým návštěvníkům a nabídne
vše, co dětem zpříjemní a rodičům usnadní ži-
vot. O tom, že si na své přijde opravdu každý
člen rodiny, svědčí široké spektrum vystavovate-
lů, které zahrnuje jak výrobce dětského nábyt-
ku, hraček, dětských potřeb, tak také odbor-
nou literaturu se zaměřením na knihy pro
rodiče, pedagogy, psychology i nejmenší čte-
náře, ale i prezentaci zábavních center pro ce-
lou rodinu. 

Pro nejmenší návštěvníky budou učeny expo-
zice společností Plínky.cz, Dřevo – kovo Lem-
berk nebo Malvík, který nabízí kočárky a auto-
sedačky. Tříkolky, koloběžky, dřevěné hračky
a jiné dětské „nezbytnosti“ bude na veletrhu
zastupovat firma Intera – Piko. Již poněkolikáté
se do Letňanského výstaviště vrátí také velko-
obchod s hrami a doplňky nejen pro děti ACD
Blackfire Ent, s.r.o.

Dětský nábytek bude prezentovat firma Del-
so, zahradní domky a prolézačky společnost Se-
kar a dětská hřiště Direct Media. Mezi vystavo-
vateli nebude chybět Asociace center pro
rodinu nebo Domov dětí a mládeže hlavního
města Prahy, který chystá pro návštěvníky nej-
různější pódiová vystoupení a rukodělné dílny.
Pro návštěvníky připravují pořadatelé soutěže
Dětská tvář veletrhu, Jízda po dopravním hřišti
a projekt Obhajoba pastelky, během kterého
bude přímo na ploše FOR KIDS výtvarnice Marie
Brožová pracovat na obraze Bál v jarním háji.
Veřejné kreslení bude potom doplněno tema-
tickou výstavou obrazů Duše stromů. 

Více informací: www.forkids.cz
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FOR SENIOR
Druhý ročník veletrhu FOR SENIOR přine-

se nabídku produktů a služeb určenou li-
dem, kteří chtějí i ve starším věku naplno
žít. FOR SENIOR je veletrhem, jehož cílem je
ukázat možnosti aktivního života i ve zralém
věku a vše, co je s ním spojené. Návštěvníci, kte-
ří na veletrh zavítají, zde najdou nejen pomůcky
pro sport, volný čas a relaxaci, ale i potravinové
doplňky nebo pohodlnou módu. Budou mít
možnost vybrat si z nabídky množství institucí
zaměřených na seniory, vzdělávacích zařízení,
lázeňských domů a domů pro seniory. O tom
svědčí také široké spektrum vystavovatelů, 
z nichž se někteří vracejí na veletrh již podruhé.
Tak jako například výrobce rašelinových produk-
tů Balneo Trade, prodejce elektronických bidetů
Easy Clean, výrobce mechanických a elektric-
kých vozíků nebo rehabilitačních prostředků
Meyra ČR nebo Léčebné lázně Bohdaneč na-
bízející léčebné, relaxační a rekondiční pobyty
a programy pro seniory. Z léčebných lázní bu-
dou mít na FOR SENIOR expozici také Konstan-
tinovy Lázně a Liptovské Liečebné kúpele, a.s. 

Řada firem však bude na veletrhu prezento-
vat své produkty poprvé. Za všechny lze jmeno-
vat například Griffin Medical Alarm, Bodeček
Industies nebo CZ Medica. Za zmínku stojí i ex-
pozice společnost Promoveo, která na veletrhu
představí připravovaný Areál komfortního byd-
lení pro seniory ve Stráži pod Ralskem. 

Více informací: www.forsenior.cz

FOR GARDEN
Již po prvním roce jeho konání se ukáza-

lo, že uspořádat takto specializovanou vý-
stavu bylo dobrým krokem a že podobná
expozice v našem hlavním městě chyběla. 

Ti z vás, kteří veletrh poctí svou návštěvou, se
dozvědí, jak takový projekt zahrady vlastně vy-
padá, mohou využít odborného poradenství fi-
rem nebo organizací a najdou nové kontakty
a inspiraci pro vylepšování své zahrady. Doba,
kdy každou zahrádku „zdobil“ záhon brambor,
vlastnoručně vybudovaný skleník nebo věšák
na prádlo, je už naštěstí za námi. Naše zahrady
se stávají čím dál tím více místem pro odpoči-
nek, relax a vizitkou svého majitele. Z vystavo-
vatelů se na FOR GARDEN budou prezentovat
společnosti BG TECHNIK, STROM PRAHA, 
A-PRO, AVZ (zahrada a závlahy), PLANKA (zim-
ní zahrady) nebo KH STONE (prvky do zahrad –
kameny). K největším expozicím bude potom
nejspíš patřit stánek HARTMAN CZECH (za-
hradní nábytek) na ploše 110 m2. Z nomenkla-
tury zahradního nábytku se dále představí na-
př.: LIFESPORT, DHL CZECH, EGOÉ, INGELD
nebo VETR TROJEK. Přihlášeni jsou také zahra-
niční vystavovatelé, jako například LEUTERDOR-
FER BAUMSCHULEN, REDX INTERNATIONAL
(Velká Británie, stany pro zahradu a komerční

využití) nebo PRODUKCIA KRZESEL (Polsko, za-
hradní nábytek). V hale číslo 1 zájemci dále na-
jdou ukázkové zahrady, kde bude k vidění řada
nápadů, jak si podobný trend vybudovat také
na své zahradě. 

Více informací: www.for-garden.cz

FOR TRAVEL
Letošní první ročník nabídne výběr ze

služeb cestovních kanceláří, nabídku uby-
tovacích možností i potřeb pro pobyt
v přírodě. Je zkrátka určen všem návštěv-
níkům, které zajímá cestování a vše s ním
spojené. Na veletrhu FOR TRAVEL roz-
hodně nesmí chybět představení nabídky
cestovních kanceláří, například 101 CK Ze-
mek nebo CK Datour. 

Těm, kteří už mají rozhodnuto o oblíbené de-
stinaci a rádi by si pronajali nebo koupili v místě
relaxace nějakou nemovitost, je připravena ex-
pozice firem Novasol a DODO. Společnost In-
terhome zase může zaujmout především vyzna-
vače individuálních dovolených. Nabízí totiž
možnost pronájmu pokoje, bytu, chaty nebo
jiného ubytovacího zařízení nabízeného sou-
kromými majiteli. EF EDUCATION FIRST zase na-
bízí zajímavé spojení cestování s výukou cizích
jazyků. Případné zájemce o balónové létání ji-
stě potěší zastoupení společnosti Stifter Bal-
loons a možnost vyhrát letenku v návštěvnické
soutěži. Součástí veletrhu bude i Cestovatelský
festival, který se bude skládat ze seminářů a fil-
mů s cestovatelskou tematikou. Veletrh FOR
TRAVEL spolupracuje úzce s AČCKA. 

Další doplňkové informace: 
www.for-travel.cz
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DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU

Čtvrtek, 6. 3. 2008
9.30 – 10.30 Soutěž učňů stavebních oborů – regionální kolo

Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 1
11.00 – 14.00 Rezidenční development – cyklus přednášek: Situa-

ce na rezidenčním trhu, Nezávislý rating nemovitostí, Role
komplexní občanské vybavenosti u rozsáhlejších bytových pro-
jektů – Školy a školky jako součást rezidenčního komplexu, Jak
efektivně developovat a provozovat domovy seniorů, vývoj
poptávky a nabídky 
Center data – Pavlína Hajnová a Kryštof Hajn 
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 1

13.00 – 13.30 Finanční poradenství
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

14.00 – 15.00 Bytové textilie a welnesekorací – Heimtextil
2008 – PhDr. Radomíra Vondrušková
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

14.00 – 17.00 Cyklostezky – cyklus přednášek týkajících se proble-
matiky cyklostezek v ČR
Státní fond dopravní infrastruktury
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 1

Pátek, 7. 3. 2008
11.00 – 14.00 Trendy při tvorbě zahrad – cyklus seminářů:

Brány zahrad dokořán – Ing. Jana Šimečková, Svaz zakládání
a údržby zeleně
Trvalka sezóny – Ing. Ondřej Fous, Spolek českých perenářů
Moderní zahrada – Ing. Drahoslav Šonský, CSc, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu 
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 1

14.00 – 15.00 Autogramiáda autora knihy „Moderní zahrada“
Ing. Drahoslava Šonského, CSc.
Hala 1, stánek 1A6

11.00 – 12.00 Bezpečný interiér pro děti – Ivana Hlasivcová
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

13.00 – 13.30 Finanční poradenství
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

14.00 – 15.00 Novinky textilií a bytových dekorací – Heimtex-
til 2008 – PhDr. Radomíra Vondrušková
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

Sobota, 8. 3. 2008
11.00 – 15.00 Role babiček a dědečků (tchýní a tchánů)

v dnešní společnosti – MUDr. Tamara Tošnerová, FNKV
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 2

15.30 – 16.00 Areál komfortního bydlení pro seniory – Promo-
veo s.r.o.

14.00 – 14.30 Finanční poradenství
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 3

15.00 – 16.00 Novinky textilií a bytových dekorací – Heimtex-
til 2008 – PhDr. Radomíra Vondrušková
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 3

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
10.00 – 11.00 Írán – Na kole horami severozápadního Íránu

mezi Kurdy, Lory a Bachtáry – Ing. Alena Šimčíková
11.00 – 12.00 Peru – země kondora, pumy a hada. Po stopách

španělských dobyvatelů – bájné město Machu Picchu, pohře-
biště v Paracasu, obrazce v Nazce, koloniální město Arequipa,
kaňon de Colca, jezero Titicaca, ostrov Amantani, Cuzko –
centrum někdejší Incké říše, cesta Svatým údolím
– Ing. Adéla Němcová Zimová

12.00 – 12.45 Canyoning jako nový a stále více populární out-
doorový sport + Film: Barrancos – canyoning ve Španělsku –
Michal Kůra, Česká asociace canyoning

12.45 – 13.30 Balon – cesta do nebes i kolem světa
Historie, současnost a budoucnost balonového létání –
Ing. Jan Smrčka – Stifter Balloons

13.30 – 14.15 Oživlé stránky České knihy rekordů
Fotoshow a doprovodný komentář věnovaný rekordům a kuri-
ozitám – kategorie Doprava a cestování – Miroslav Marek, Lu-
boš Rafaj – Agentura Dobrý den

14.15 – 15.00 Na kole do Indie – přes Čechy-Slovensko-Ukrajinu-
Rusko-Kazachstan-Kyrgyzstan-Tadžikistan-Afghanistan-Paki-
stan – Jan Turnovec

15.00 – 15.45 Na co si dát pozor při nákupu zájezdu, abychom
se nenechali napálit? – Ing. Roman Škrabánek – prezident
AČCKA a viceprezident ECTAA, Tomio Okamura – člen prezi-
dia a tiskový mluvčí AČCKA

15.45 – 16.30 Krajinou jižní Číny – život minorit v horských oblas-
tech, plavba po řece Li, Shenzen – střet tradic a moderního
způsobu života v rychle se rozvíjející současné Číně – 
Ing. Alena Šimčíková
Vstupní hala, Konferenční centrum, sál 1

Nové 
možnosti 
bydlení
V rámci tohoto pro-
gramu se představí
celá řada developer-
ských projektů, kte-
ré prezentují široké portfolium
bytů, rodinných domů a reziden-
cí. Na kryté výstavní ploše tak
můžete zhlédnout prezentace
významných i menších realitních
a developerských společností.
Navíc zde budou představeny
projekty ohodnocené v rámci ra-
tingu DOBRÝ DEVELOPMENT.
Odborný garant programu, spo-
lečnost Center Data, také spo-
lečně s organizátorem pořádá
cyklus seminářů Rezidenční de-
velopment.
Hala 2, sektor C

Trendy 
Interiér
2. ročník výběrové výstavy desig-
nových objektů, novinek z oboru
a exponátů se zajímavým tech-
nickým řešením je zaměřený ne-
jen na náročnější návštěvníky ve-
letrhu, ale také na ty, kteří se jen
chtějí inspirovat a orientovat
v trendech moderního designu.

Vystavovatelé zde budou pre-
zentovat nábytek a bytové do-
plňky od oceňovaných designé-
rů, s neobvyklými funkcemi,
popřípadě doplněné o další za-
jímavé hodnoty.
Hala 3, sektor B

Doprovodná soutěž
„Oblékáme interiér“
Cílem soutěže je představit inte-
riéry na klíč, od podlahy, přes
nábytek, bytový textil až po de-
korace. Teprve celková kompozi-
ce pokoje tvoří dokonalý celek.
Na výstavě neuvidíte jen klasické
obytné místnosti, ale i speciálně
vybavené hotelové pokoje v čás-
ti FOR TRAVEL, seniorské pokoje
v části FOR SENIOR a dětské po-
koje v části FOR KIDS. 
Hala 3, sektor B

Doprovodná výstava
„Brána řemesel“
3. ročník dopro-
vodné výstavy Brána
řemesel je určena
pro prezentaci oborů řemeslné
výroby. Letošní ročník, na
kterém spolupracuje společnost
Rudolfinea, bude zaměřený pře-
devším na umělecká řemesla. 
Hala 4, sektor B

Dětská tvář
veletrhu
Fotografování dět-
ských návštěvníků ve-
letrhu FOR KIDS ve spolupráci
s Fotoateliérem Jany Hozové. Po
skončení veletrhu vybere porota
portrét nejkrásnějšího dítěte,
které se stane tváří veletrhu pro
následující ročník.
Hala 1, sektor C

Domov dětí
a mládeže
hl. města Prahy
V rámci veletrhu FOR KIDS se
představí dětské soubory při pó-
diových vystoupeních. Každý

den čeká návštěvníky veletrhu
dvouhodinové taneční a pě-
vecké pásmo. Pro děti jsou při-
praveny rukodělné výtvarné díl-
ny, které budou v provozu po
celou dobu veletrhu v dětském
koutku, a dále skákací hrad Bu-
báček.
Hala 1, sektor D

Veřejné kreslení
Marie Brožové
Přímo na ploše veletrhu FOR
KIDS začne Marie Brožová pra-
covat na obraze „Bál v jarním
háji“. Veřejné kreslení bude do-
plněno tematickou výstavou ob-
razů „Duše stromů“.
Hala 1, sektor C



Jen málokdo nemusí v parném létě řešit otázku stínění oken. Zvláště
pak těm, jejichž dům či byt není chráněn vzrostlou vegetací, jsou
určeny následující řádky, které jsme věnovali ochraně oken proti pro-
nikání slunečních paprsků. 

Díky účinným prostředkům zabráníte nežádoucímu přesvícení interiéru, ale
také jeho přehřívání, čímž snáze udržíte příjemné domácí klima.

Bambusové žaluzie BAMBU®

Bambusové horizontální žaluzie jsou novinkou na trhu stínění. Vy-
rábějí se v šířkách lamel 25 a 50 mm a osmi barevných škálách, přímo v rozmě-
rech Vámi požadovaných. Můžete je použít pro instalaci do interiérů i přímo
k okenním sklům. Lamely z lepeného bambusu jsou odolnější a stabilnější než
dřevěné. Významná je i nová užší tloušťka lamel. Protože bambusová lamela
je tenčí než dřevěná, je také sklad složených lamel podstatně menší než
u všech jejich dřevěných kolegyň.

Předností je také cenová dostupnost oproti jiné zakázkové dřevěné konku-
renci, i přes to, že se bambusová žaluzie řadí k luxusnějším stínicím produk-
tům. U dřevěných i bambusových žaluzií se zejména oceňuje jejich designový
přínos pro interiér. Ocení je tedy hlavně vyznavači přírodních materiálů. 

Exteriérové žaluzie
Snad nejznámějším venkovním pro-
středkem stínění jsou exteriérové žalu-
zie, které jako jediné umožňují větrat a stí-
nit zároveň. Žaluzie profilu Z a C lze
instalovat až v rozměrech 400 × 400 cm. Ža-
luzie se ovládají zpravidla klikou, je však
možno je opatřit elektromotory a automa-
tickým ovládáním. Úroveň tohoto komfortu
je již na zákazníkovi. Výjimkou nejsou ani
časové automatiky nebo nahodilé spouštění
žaluzií, imitující „život v domě“ v případě
dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel. Prak-
tické je též povětrnostní čidlo, které žaluzie
vytáhne do horní polohy v případě extrém-
ních povětrnostních podmínek (přívalové
deště, vichřice), čímž je ochrání před poni-
čením. Vyšší počáteční investice se u exterié-
rových žaluzií rozhodně vyplatí. Vždy dopo-
ručujeme, aby se s možností instalace

podobných systémů počítalo již v projektu stavby. Realizace se sice může od-
ložit na pozdější dobu, ale konečný efekt je obvykle při včasném projektování
ekonomicky i designově přijatelnější.

Interiérové látkové rolety 
Jedná se o historicky snad nejstarší stínicí zařízení, které je stále ob-
líbené pro svoji jednoduchost a barevnou i materiálovou variabilitu
použité stínicí tkaniny. Tyto stínicí látky se vyrábějí z mnoha přírodních, ale
hlavně také syntetických materiálů. Tyto materiály propůjčují stínicím látkám
nové vlastnosti – především trvanlivost tvaru a barvy, které by čistě přírodní
materiály nezvládly. Nabízené roletové textilie velmi efektivně vzdorují UV
záření i zašpinění. Toho je dosaženo zvláštní úpravou povrchu, na který je na-
nesena kvalitní apretura, oddalující jejich stárnutí a blednutí na mnoho let.
Díky těmto roletám můžete konkrétní interiér ovlivnit nejen výběrem barvy
a struktury látky, jejichž škála je dnes neobyčejně široká, ale i volbou její svě-
telné propustnosti.

Venkovní hliníkové rolety
Neodmyslitelnou součástí oken, a to především u novostaveb rodin-
ných domů, se stávají venkovní hliníkové rolety. Díky současné variabi-
litě jejich provedení je dnes možno použít hliníkové rolety pro všechny typy
okenních otvorů. Hliníkové rolety mají celou řadu výhod. Vedle vynikající pro-
tisluneční ochrany skýtají i ochranu proti úniku tepla ven a proti hluku zvenčí.
Chrání i konstrukci oken proti povětrnostním vlivům, a tím prodlužují jejich ži-
votnost. 

BARTH Produkt s.r.o.
Jistebnická 850/10, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel/fax: 244 403 365
e-mail: info@barthprodukt.cz PROVOZNÍ DOBA:
www.barthprodukt.cz pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hod.

Trpí Váš byt v létě vedrem?
Zbytečně!
Trpí Váš byt v létě vedrem?
Zbytečně!



PRODEJ KAMENE

KH STONE s.r.o.
285 31 Nové Dvory 123 Katovna

Tel: 00420 606 181 198
e-mail: stone@tiscali.cz
http://
stone.hyperlinx.cz

IČO: 26687178          DIČ: CZ26687178
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JADRAN JE I “âESKÉ MO¤E” A SE

JSTE TU JAKO DOMA!

VÍCE NEÎ 500 MOÎNOSTÍ UBYTOVÁNÍ
PO CELÉM JADRANU VâETNù OSTROVÒ.
KONTAKTUJTE NÁS NA NA·EM STÁNKU

HALA 2, â. 23.

10% VELETRÎNÍ SLEVA BEZ OMEZENÍ

Mûlnická 31
Stará Boleslav
250 01
Tel.: 326 912 106

326 911 323
info@101ckzemek.cz

www.CHORVATSKOzaBABKU.czwww.CHORVATSKOzaBABKU.cz

Potřebujete poradit s penězi na bydlení?

Kontakty na nejdůležitější poradenská místa

Markéta Svačinová, oblastní ředitel pro Prahu I
Vinohradská 168, 130 00 Praha 3
272 734 741
MSvacinova@obchod.rsts.cz

Stanislav Otmar, oblastní ředitel pro Prahu III
Plzeňská 57, 150 00 Praha 5
251 510 748, 777 554 587
SOtmar@obchod.rsts.cz

Bc. Václava Benešová, oblastní ředitel pro Prahu II
V. P. Čkalova 448/8, 160 00 Praha 6
233 320 666
VBenesova@obchod.rsts.cz

Mgr. Hana Šundová, oblastní ředitel pro Prahu IV
Tyršova 2071, 256 01 Benešov
602 371 846
HSundova@obchod.rsts.cz

Tomáš Chobotský, ředitel agentury
Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1
224 223 223, 777 026 777
TChobotsky@obchod.rsts.cz

Jitka Kašpárková, ředitel agentury
Osvobozených pol. vězňů 571, 272 01 Kladno
312 240 913, 777 292 799
JKasparkova@obchod.rsts.cz

Mgr. Roman Sejk, ředitel agentury
Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora
327 515 810, 777 824 041 
RSejk@obchod.rsts.cz

Eva Matoušková, ředitel agentury
Sokolovská 125, 180 00 Praha 8
284 822 505, 777 210 735
EMatouskova@obchod.rsts.cz

Jitka Svobodová, ředitel agentury
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
220 806 614, 724 048 121 
JSvobodova@obchod.rsts.cz

www.rsts.cz
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12. MOTORISTICKÁ VÝSTAVA

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

25.–27.4.2008 ABF, a. s., tel.: 225 291 250, fax: 222 891 198
e-mail: autopraha@abf.cz, www.autopraha.cz

www.abf.cz

souběžně probíhají výstavy

TUNING 4. ročník specializované výstavy

OFF ROAD 6. ročník výstavy zaměřený na terénní vozidla

FOR MEN 2. ročník výstavy hraček pro velké kluky

V květnu bude u komerční zóny
Průhonice – Čestlice (poblíž dálnice
D1, exit 6) otevřen dlouho očekáva-
ný AQUAPARK. Rozkládá se na plo-
še větší než 16 000 m2, přičemž vod-
ní plocha čítá včetně hotelu
2500 m2. Projekt za 2,6 miliardy ko-
run celkových investičních nákladů
předpokládá návštěvnost 1 100 000
osob ročně.

Návštěvníkům bude k dispozici 660 parko-
vacích míst pro osobní automobily a 10 auto-
busových stání. Dále se mohou návštěvníci
těšit na 9 tobogánů, umělou divokou řeku,
100 převlékacích kabin, 2 100 úschovných
skříněk, akvária budou součástí korálového
bazénu (karibské moře), systém menších
bazénů, volnočasové plavání, „Saharu“ s vy-
hřívaným pískem, 600 lehátek atd.

Moderní aquapark nabídne více než kla-
sické vodní atrakce. Jeho součástí budou na-
víc vnitřní i venkovní sauny (finská sauna a římské lázně) a ve
vstupní hale umístěné dvoupodlažní fitness centrum a well-
ness centrum. Pro občerstvení návštěvníků budou sloužit dvě
restaurace a několik barů.

Aquapark se skládá ze tří paláců: Paláce vln, Paláce do-
brodružství a Paláce relaxu. Každý z nich je zaměřen na jinou
cílovou skupinu zákazníků. Palác dobrodružství osloví svými
tobogany, skluzavkami a space bowlem spíše mladé zákaz-
níky a milovníky adrenalinu. Palác relaxu nabídne odpočinek
v plaveckém bazénu a několika whirpoolech. K využití zde
bude množství odpočinkových ploch. Hlavními atrakcemi Pa-
láce vln jsou bazén s umělým vlnobitím nebo vodní i „suché“
atrakce určené dětem nejrůznějšího věku. Poprvé v ČR takové
centrum nabídne i možnost potápění do hloubky až 8 metrů
nebo korálový bazén. Na venkovní ploše najdou návštěvníci
divokou řeku a nespočet odpočinkových ploch.

Provozovatelem aquaparku bude GMF AQUAPARK
PRAGUE, a.s., která je joint venture společností SPGroup, a.s.
a německé společnosti GMF Gmbh&CO KG – což je německá
odborná společnost, která provozuje, konzultuje a řídí pro-
jekty aquaparků, termálních lázní a welness center a v sou-
časné době provozuje celkem 18 areálů.

Hotel, který vyroste vedle aquaparku, s ním bude přímo
propojen proskleným koridorem. Návštěvníkům bude k dis-
pozici 240 dvoulůžkových pokojů, 118 parkovacích míst, res-
taurace, bar a kongresové centrum. Hotel v čtyřhvězdičkové
kategorii bude uveden do provozu v říjnu 2008.

� Palác relaxu
� Hotel Čestlice
� Komerční zóna

Tipy pro celou rodinu: AQUAPARK & HOTEL ČESTLICE
1

2

3
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Euroveletrhy

FOR FAMILY 50%
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY 6. – 9. 3. 2008
KUPÓN NA 50% SLEVU NA VSTUP*)

*)U POKLADNY VYMĚŇTE ZA ZLEVNĚNOU VSTUPENKU

Velká
soutěž o ceny

FOR FAMILY ‘08

CHCETE SE PROLETĚT BALONEM NEBO ZÍSKAT POBYT V LÁZNÍCH?
CHCETE VYHRÁT PERSKÝ KOBEREC NEBO KNIHU O ZAHRADĚ?
Tyto a další ceny mohou být Vaše. Stačí, když vyplníte soutěžní lístek, vhodíte jej do slosovacího
boxu v Pražském veletržním areálu Letňany a budete mít štěstí.

CENY VĚNOVALI
Inter design, PK Interier, Computer Press, UBUD Interier, Pekass a další

JAK NA TO?
Soutěžní lístek vhoďte do boxu ve vstupní hale PVA Letňany na stánku Informace nejpozději do neděle 9.3. 2008
do 14.00 hodin. Slavnostní losování proběhne v neděli 9.3. 2008 v 15.00 hod ve vstupní hale PVA Letňany na
stánku Dotované bydlení (naproti Informacím).

Pořádá: ABF, a.s. veletrhy,
kontaktní osoba: Mgr. Alena Vrátná, tel.: 225 291 161, e-mail: vratna@abf.cz, www.forfamily.cz

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK:

JMÉNO

BYDLIŠTĚ

TELEFON: E-MAIL

OBOR

Ochrana osobních údajů: informace na tomto soutěžním lístku budou uloženy v návštěvnické databázi ABF, která slouží pro zaslání informací
o dalších akcích. / Výherci, kteří si cenu nepřevezmou přímo na veletrhu, budou s výhrou telefonicky obeznámeni. Cenu si musí vyzvednout nej-
později do konce března 2008, po tomto termínu cena propadá ve prospěch pořadatele.

Jedna vstupenka pro všech 5 veletrhů


