
 
 
 
 
 
 
 
Bez vyplnění nebo razítka je vstupenka neplatná. Vaše osobní údaje v rozsahu na volné vstupence 
budou zpracovány pro účely organizátora výstavy k vyhodnocení návštěvnosti výstavy. Po zpracování pro 
auditorské účely budou volné vstupenky skartovány. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Doprovodný program 

 

Praktické ukázky: 

Malířské techniky – v expozici společnosti Centrum malířů Rožnov pod Radhoštěm jsou předvedeny techniky 

např. Benátské štuky, Traventino, Verano, Rustiko, imitace betonu, žuly a další techniky starých řemeslníků. 

pavilon NA1, expozice č. 140 

Foukaná izolace – video-prezentační ukázka aplikace foukané ekologické izolace 

 TEMPELAN  

pavilon NA1, expozice č. 113 

Bezpečný domov – společnost DEMI Ostrava, s.r.o. si pro návštěvníky připravila 

zajímavou ukázku jak lépe zabezpečit okna a dveře svého bydlení proti případnému 

vniknutí nežádoucí osobou. 

pavilon NA1, expozice č. 100 

Zdící materiály  - firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. představí revoluční 

cihlu plněnou vatou a kompletní cihlový systém POROTHERM. 

pavilon NA1, expozice č.111 

Ochrana dřeva  - demonstrační ukázky ochrany dřeva doplněné poradnou, Centrum malířů Rožnov pod 

Radhoštěm. 

pavilon NA1, expozice č. 140 

Zdravé vaření - ukázky zdravého, a rychlého vaření spojené s kuchařskou show 

pavilon NA2, expozice č. 202 

 

Soutěžte o špičkové podlahové vytápění v hodnotě 100 000,- Kč ve stánku č. 121, pavilon NA1 firma 

Eurosystémy Group, s.r.o. nebo APC Asociace pro certifikaci, a.s. 

Navíc každý registrovaný do soutěže získává slevu 5 000,- Kč na podlahové vytápění platnou do 21. 12. 

2011. 

 

 
Jméno: ___________________________________________________________________________ 
 
Město: ___________________________________________________________________________ 
              V 



Bezplatné poradny  

Feng Shui - proměňte svůj příbytek uplatněním stylů feng shui. Možnost získat cenné informace, jak vše v domě 

přebudovat, abyste energii qi umožnili lépe proudit. Feng shui je starobylé čínské umění, jehož cílem je vytvořit 

vyvážené prostředí pro život. Jakmile energie qi neboli životní síla předmětu či osoby může volně proudit, daří se 

nejen zdraví, ale i vztahům a blahobytu. Bezplatná poradna je pod odborným vedením ing. Svatavy Tjokordové. 

pavilon NA2, expozice č. 501 

 

Jak to vidí designérka – poprvé budou mít návštěvníci na výstavě možnost poradit se s Janou Kellermanovou, 

designérkou pořadu Bydlení je hra a načerpat její zajímavé postřehy a rady. Paní Jana dává v designu přednost 

jednoduchosti, účelnosti a smyslu pro detail. 

pavilon NA1, expozice č. 504 

 

Bydlíme v barvách  - poradenské centrum pod odborným vedením  Cechu malířů a lakýrníků ČR, kde předvádí 

členové, především beskydské cechovní skupiny návštěvníkům různé techniky maleb a dávají praktické informace. 

Součástí porady je soutěž Mladý malíř 2011 

pavilon A2, expozice č. 500 

 

Již popáté se čestným hostem výstavy stane známá osobnost z oboru malířského pan Miroslav KOUBEK, který 

je znám z televizního pořadu "Receptář prima nápadu" Opětovně Vám pan Koubek rád poradí a případně i se 

s Vámi i vyfotí. 

pavilon A2, expozice č. 500 

 

Centrum malířů u Rožnova si pro návštěvníky připravilo pozoruhodnou premiéru malé výstavy na téma Historické 

a novodobé knihy o malířství, součástí jsou i pomůcky starých mistrů. 

pavilon NA1, expozice č. 140 

 

Učňovské soutěže 

Soutěžní přehlídka řemesel SUSO®   

15. mezinárodní ročník soutěže učňů – regionální kolo, organizátor: ABF, a.s.  

pavilon A2, 14. – 15. října 

Soutěž Středních odborných učilišť – obor instalatér 2011  

13. ročník soutěže učňů, organizátor: Cech instalatérů České republiky  

pavilon A2, 13. – 14. října 

Soutěž Středních odborných učilišť – „Mladý malíř 2011“ 

nominace na účast v mezinárodní soutěži EuroSkills 2012  

6. ročník soutěže, organizátor: Cech malířů a lakýrníků České republiky  

pavilon A1, 14. – 16. října 

 

Pro milovníky netradičního umění je připraven znovu projekt GRAFFITI jako umění, který byl v loňském roce, 

kdy se konal poprvé velice úspěšný. Budou zde k vidění sprejeři při tvorbě osobitého díla, 

zájemci si opětovně mohou práci se sprejem sami vyzkoušet. Součástí je galerie, kde je 

možné si tyto originály a drobné předměty ve stylu graffiti zakoupit.  

pavilon A1, expozice č. 505 

 

Souboj barev, tak lze nazvat střed dvou výtvarných stylů malba a airbrush při malování krásné mladé dívky v 

negližé, který se uskuteční v sobotu 15. října přímo v prostorách výstavy.   

 

Bezpečnější Ostrava – společně proti kriminalitě -  přímo na výstavě získáte informace o projektu Statutárního 

města Ostravy. 

pavilon NA1, expozice č.506 a 507 

 

http://www.cechmal.cz/
http://www.cechmal.cz/index.php?menuID=165
http://www.pavilon/
http://www.cechmal.cz/


NOVINKOU výstavy je prodejní sekce Kreativní obchůdky, místo plné ojedinělých výrobků a nápadů. K vidění 

zde budou šperky, korálky v nejrůznějším pojetí, keramika, sklo, móda, módní doplňky, bytový textil, dekorativní 

předměty, patchwork, obrázky apod.  

pavilon NA2 

Pohodová tvůrčí atmosféra bude doplněna o workshopy, kde si můžete sami vyzkoušet novinky v tvůrčích 

technikách, například si můžete vyzkoušet: 

scrapbooking – označuje novou metodu tvoření fotoknih, pozvánek, přáníček, diářů, deníčků, či dárků. Jde 

o zdobení a aranžování fotografií za pomoci různých technik. Vznikají tak osobitá díla, která potěší i jako 

originální, ručně vyrobený dárek. S touto tecnikou se seznámíte ve stánku Galerie pro každého 

pavilon NA2, expozice č. 508 

razítkování – zábava, kterou si pamatujeme z dětství. Technika, která má nespočet možností jak zabavit nejen 

děti a probudit v nich kreativitu, Galerie pro každého 

pavilon NA2, expozice č. 508 

korálkování - novinky v oblíbené kreativní technice představí Fajne korále.  

pavilon NA2, expozice č. 509 

šperky a dekorační předměty z minerálů -  rady a inspirace kreativní galerie NATATA 

pavilon NA2, č. expozice 510  

tkaní na stávku  -  jednoduchou dovednost, která sklidila v loňském roce velký úspěch, si pro své příznivce 

připravila kreativní galerie NATATA .   

pavilon NA2, č. expozice 510  

patchwork – nechte se zasvětit do tajů nevšední techniky sešívání  malých, různě barevných kousků tak, 

že spolu vytvářejí větší geometrické vzory. Výsledný patchwork je pak spojen s dalšími vrstvami 

látky a je ještě ozdobně prošíván drobnými stehy. Expozice je pod vedením paní Danuše Březinové, 

patchworkové dílny Ostrava. 

pavilon NA2, č. expozice 511 

  

Raritou výstavy bude obří deka, která je zapsána i v České knize rekordů. 

10.-11.6.2011 šestičlenný tým patchworkářek pod 

vedením Danuše Březinové z patchworkové dílny Ostrava 

došil v Pelhřimově obří deku ze Sulky domečků. Deka má 

617 x 204 cm, je na ní celkem 328 různých Sulky 

domečků ,je z 177 bloků a je ušita z 20222 kousíčků 

látek.... Na zhotovení dílčích částí deky se podílelo 178 

patchworkářek z celé České republiky. 

Deka byla vystavena ne nezinárodní výstavě v 

Birminghamu, kde sklidila velký úspěch. Nyní putuje po 

českých výstavách. Příští rok po výstavě v Praze bude 

rozdělena na několik menších částí a tyto pak darujeme 

do dětských domovů nebo do čekáren dětských ordinací 

aby přinášela radost dětem....V červnu 2011 šestičlenný tým patchworkářek pod vedením Danuše Březinové z 

patchworkové dílny Ostrava došil v Pelhřimově obří deku ze Sulky domečků. Deka má 617 x 204 cm, je na ní 

celkem 328 různých Sulky domečků, je z 177 bloků, a je ušita z 20222 kousíčků látek. Na zhotovení dílčích částí 

deky se podílelo 178 patchworkářek z celé České republiky. Danuše Březinová, www.patchwork-cz.com 

  

Výstava studentských prací u příležitosti 10. výročí založení školy AVE ART Ostrava.  

 

Výstava hostí VII. Cechovní slavnosti Cechu malířů, které proběhnou v duchu starých kulturních tradic u 

příležitosti svátku sv. Lukáše patrona malířů. 

pavilon A2, expozice č. 500 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1849951021&to=http%3a%2f%2fwww%2epatchwork%2dcz%2ecom

