
Vyplněný kupón vhoďte do losovacího osudí u vstupu na výstavu. Vylosovaného 
výherce bude pořadatel telefonicky kontaktovat. Soutěž je určena návštěvníkům 
cyklu výstav Stavíme, Bydlíme starším 18 let. Losování proběhne na výstavě 
v Karlových Varech 16. 5. 2015 v 15 hod. Informace o výstavě na www.omnis.cz.

Omnis Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc
tel.: 588 881 427, mobil: 776 711 499, fuglickova@omnis.czpořadatel výstavy

18. – 19. dubna 2015
Městská sportovní hala (ul. Astronautů 2)

HAVÍŘOV
sobota 9-18 hod., neděle 9-17 hod.sobota 9-18 hod., neděle 9-17 hod.

18. – 19. dubna 2015
Městská sportovní hala (ul. Astronautů 2)

HAVÍŘOV

VOLNÁ VSTUPENKA
Platí jako jednorázová volná vstupenka pro 1 osobu na výstavu.

Přijďte se inspirovat pro lepší bydlení
a krásnou zahradu na výstavu

Přijďte se inspirovat pro lepší bydlení
a krásnou zahradu na výstavu
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DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY
PŘEDNÁŠKY  Stavíme, Bydlíme

Sobota 18. dubna
10.00 – 10.30 hod. 

Foukané tepelné izolace – zateplení střešních a stropních 
konstrukcí. Malá investice = velké úspory. 
Jiří Skala, Izotrade, s.r.o. 

10.30 – 12.00 hod
Úsporné vytápění s využitím tepelných čerpadel a zdravé bydlení 
s rekuperací vzduchu. 
Ing. Josef Slováček 

PŘEDNÁŠKY  Moravskoslezská Zahrada

Sobota 18. dubna
14.00 – 14.55 hod.

Co všechno může být pod otevřeným nebem – jak navrhnout 
zahradu. Ukázky venkovních prostor a činností, např. obývací pro-
stor, kuchyňský prostor,...  
Mgr. Danuše Vaňková
 

15.00 – 15.40 hod. 
Střešní zahrady  
Rostlislav Ivánek 

 
15,45 – 16,30 hod 

Koupací jezírka 
Ing. Jiří Šimka

Neděle 19.dubna

10.00 – 10.55 hod.
Co všechno může být pod otevřeným nebem – jak navrhnout 
zahradu. Ukázky venkovních prostor a činností, např. obývací pro-
stor, kuchyňský prostor,...  
Mgr. Danuše Vaňková

 
11.00 – 11.40 hod.

Střešní zahrady
Rostlislav Ivánek 
 

11.45 – 12.30 hod.
Koupací jezírka 
Ing. Jiří Šimka

UKÁZKY A PORADNY 
– ve spolupráci se Střední zahradnickou školou Ostrava  

• Jarní inspirace – ukázky aranžování
   – sobota a neděle 11–12 hod.; 15–16 hod. 
• Zahrádkářská poradna - sobota 14–16 hod.
• Bylinková poradna  

POSTEROVÉ VÝSTAVY
• Bylinky všemi smysly 

- expozice s popisem rostlin a možnostmi použití  

• Zahrada roku, Park roku 
  Střešní zahrada roku 2014 

- panelová výstav oceněných parků a zahrad. 
Ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně.  

• Stavební policie - galerie fotopanelů 
- architekt komentuje chyby i nevkus při výstavbě 
rodinných domů a chválí zdařilé stavby.
Ve spolupráci s časopisem Dům a Zahrada.

• Pestré tváře dřevostaveb 
- inspirační výstava zajímavých novostaveb - 
dřevostaveb rodinných domů z České republiky 
i Evropy. Ve spolupráci s časopisem Dřevo&Stavby.

DĚTSKÁ SEKCE
– zajišťuje společnost Služby s úsměvem

• skákací hrad, 
• tvořivé dílny 
• soutěže – o narozeninovou párty

Partneři veletrhu

Více na www.omnis.cz                 *Změny programu vyhrazeny


