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Soubor veletrhů FOR FAMILY, den druhý: 7. 3. 2008

Už od čtvrtku 6.3., kdy byl slavnostně zahájen soubor veletrhů pro rodinu, bydlení a volný čas 
FOR  FAMILY,  míří  do  Pražského  veletržního  areálu  v Letňanech  zástupy  návštěvníků,  aby 
zhlédli expozice více než pěti set vystavovatelů ze sedmi zemí světa.

Nejsou  to  však  pouze  expozice  vystavujících  firem  a  zajímavé  exponáty,  které  do  PVA  lákají 
návštěvníky, ale také pestrý doprovodný program. Například společnost Licence Only Praha pořádala 
celý den na svém stánku v rámci veletrhu FOR KIDS módní přehlídky dětských licenčních kšiltovek, 
triček a plavek značek jako Spiderman, Barbie, Princess nebo Disney. Jak zařídit bezpečný interiér 
pro děti radila rodičům v rámci svého semináře Ivana Hlasivcová v konferenčním centru v sále č. 2. 

Veletrh FOR GARDEN pro změnu doplnil cyklus seminářů Trendy při tvorbě zahrad. S přednášky na 
téma Brány zahrad dokořán, Trvalka sezóny a Moderní zahrada vystoupili Ing. Jana Šimečková ze 
Svazu zakládání  a údržby zeleně,  Ing.  Ondřej  Fous z Českého spolku perenářů a Ing.  Drahoslav 
Šonský, CSc. ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 

Druhý den veletrhu se v prostorách Pražského veletržního areálu Letňany konal  také společenský 
večer pro vystavovatele,  na kterém se veřejnost  dozvěděla výsledky soutěží  GRAND PRIX,  TOP 
EXPO, Oblékáme interiér a slavnostní vyhlášení nového ročníku soutěže Zahrada roku 2008. 

Výsledky GRAND PRIX:

GRAND PRIX FOR HABITAT

1. firma WERTO s.r.o. za židli MUVMAM
Zdůvodnění:  Variabilní  židle  pro  zdravé  sezení  za  invenčně  konstrukčně  a  tvarově  řešený 
víceúčelový sedací prvek.

2. ABAT INTERIÉR za jídelní sestavu CUBUS
Zdůvodnění: Za kvalitní zpracování celku i detailu s důrazem na charakteristické zpracování celku 
i detailu s důrazem na charakteristické vlastnosti přírodního dřeva.

3. NEXT spol.s.r.o za bezpečnostní dveře NEXT SD 102
Zdůvodnění: Za střídmý výraz plně vyžadující účel zabezpečení.

PARTNER VAŠE HO ÚSPĚCHU



GRAND PRIX FOR GARDEN

1. Zahrada Olomouc, s.r.o. za Vegetační střechy – ukázkové panely

2. KB – BLOK systém, s.r.o. za Systém prvků zahradní architektury KB – BLOK

3. František Zimáček za zahradní židle z kovu a doplňky CHIGO CRATIS

GRAND PRIX FOR KIDS

1. Dřevo – Kovo Lemberk, s.r.o. za Eleonor 3 v 1 (postýlka, postel, pohovka)

2. Cannabis Pharma – derm, s.r.o. za Program pro děti ROBÁTKO

3. Hyperion s.r.o. za Univerzální sadu loutek a kulis

GRAND PRIX FOR SENIOR

1. Griffin Medical Alarm, a.s. za Pádový detektor

2. Občanské sdružení ŽIVOT 90za Tísňovou péči AREÍON

3. EASY CLEAN – Antonín Krejča za Elektronický bidet

GRAND PRIX FOR TRAVEL

1. CK ATIS, a.s. za Rekreaci ROH – dovolená v Tatrách jako tenkrát

TOP EXPO

Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší expozici firmy INDECO CZ s.r.o. za výborné řešení expozice 
s kvalitním  provedením  všech  detailů,  včetně  promyšleného  provozu  návštěvníků  s důrazem  na 
představení vystavovaných exponátů.

Výsledky soutěže Oblékáme interiér

1. Firma ASON za kultivovanou barevnost  v souladu s materiály,  jeho strukturou,  dekorem a 
funkcí.

2. Firma Interiéry  ŠESTÁK za zajímavé a působivé  propojení  předmětů  a  bytových doplňků 
zejména bytového textilu založeného na výrazném, ale příjemném kontrastu černé a bílé.

3. Firma  Phdr.  Radomíra  Vondrušková  za  barevný  soulad  všech  použitých  prvků  k danému 
interiéru.



V rámci souboru FOR FAMILY proběhlo ve dnech 6. – 7.3. v PVA Letňany regionální kolo Soutěže 
učňů stavebních oborů (SUSO) 

1. místo: obor ZEDNÍK:

Luděk Suchý, Tomáš Jančo
Střední škola stavební Jihlava

1. místo: obor TRUHLÁŘ:

Tomáš Nestrojil, Jiří Matoušek
Střední škola stavební Jihlava

Více informací naleznete v TZ ze 3. dne veletrhu. 
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