ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Organizátor:

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.
Černá louka 3235
728 26 Ostrava – Moravská Ostrava

Spoluorganizátoři:

Český zahrádkářský svaz, o. s.
Český svaz včelařů, o. s.
Výzkumný ústav včelařství, s.r.o.

Záštita:

Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje

Mediální partneři:

Zahrádkář – Český zahrádkářský svaz, o. s.
BAUMAX ČR Ostrava
Prima receptář
Zahrada v obrazech
Moje zahrádka
Avízo.cz
LTV – plus
TV Polar
Program Ostrava
České dráhy, a.s.

Statistické údaje:

Místo konání
Obsazená výstavní plocha
Počet vystavovatelů a spoluvystavovatelů
Počet návštěvníků
Souběžná výstava
Zdraví a Duše
Počet vystavovatelů a spoluvystavovatelů
Obsazená výstavní plocha

Výstaviště Černá louka, pavilon A – hala A1, A2,
NA2, mobilní venkovní haly + venkovní plochy
3.953 m2
73
12.583
Výstaviště Černá louka, pavilon A - hala A1, NA1,
141
1348 m2

Zúčastnění vystavovatelé:
APIDOMIA s.r.o. , APINOVO, Apis Morava s.r.o., BAZE ALFA s.r.o., Český svaz včelařů o.s., DUKOR
s.r.o., Königin - Trade Kft., Marián Mečiár, Martin Kovář, Miroslav Zelený, PLEVA s.r.o., RU-KA, spol.
s r.o., STECH s.r.o., Stolařství HAJDA, Svatopluk Sapák, TEKRO, spol. s r.o., UGAMI s.r.o., Václav
Břínek, VAST - OIL spol. s r.o., Vavřinec Turčín, Včelařství Sedláček, Včelí Farma a stolařství Roštín, Ing.
Pavel Buřinský, Včelí Med, VČELPO, spol. s r.o., Výroba mezistěn a včelařských potřeb s.r.o., Zdenka
Koppová - Včelařské potřeby Olomouc, Výzkumný ústav včelařství s.r.o., vynálezci a zlepšovatelé
v hale NA2 + stánky Českého svazu včelařů, ALERTE, spol. s r.o., BURDA Praha, spol. s r.o., Český
zahrádkářský svaz, o.s., Český zahrádkářský svaz, o.s. (Časopis Zahrádkář), D+K Drmela, s.r.o., H&D,
a.s., Kielkowski Ryszard, Kwiaty Wiosny, MAĎARSKÉ SPECIALITY s.r.o., Michal Strakoš, Pavel Janečka,
Petra Almeida, PRO VOBIS s.r.o., S.T.O. spol. s r.o., UNIVERSUM s.r.o., Výzkumný ústav včelařství
s.r.o., vynálezci a zlepšovatelé v hale NA2 + stánky Českého svazu včelařů.
Přehled propagace:
Tisk
Moravskoslezský Deník, Týdeník 5+2, Horizont, Glos Ludu, MF Dnes, Právo, Program Ostrava,
zpravodaje městských částí Ostravy; Odborné časopisy – časopis Zahrádkář, časopis Zahrada
v obrazech, časopis Moje zahrádka
Rádia
Hitrádio Orion, Kiss Morava, rádio Čas, Český rozhlas
Televize
Polar, Local TV, TV Pohoda, Fabex TV, Šlágr TV
Internet
www.cerna-louka.cz, www.i-receptar.cz, www.zahradkar.org, www.kudyznudy.cz, www.klacr.cz,
www.vcerarivresina.webnode.cz,
www.vcelarstvi.cz;
www.zahradkari.cz,
www.kravare.cz,
www.ostravainfo.cz, www.pleva.cz, www.bydleni.cz, denik.cz, infoportaly.cz, ostravskenoviny.eu,
karvinskenoviny.eu, fmnoviny.eu, vystavy-kdykde.cz, euroexpo.cz, veletrhyavystavy.cz, severnimorava.cz, morava-live.cz, businessinfo.cz, facebook Ostravských výstav, Slezskoostravského hradu ,
webové stránky některých vystavovatelů
Outdoor
Billboardy ve/ze směru do Ostravy, plakáty na sloupech veřejného osvětlení, letáčky v MHD Ostrava,
reklamní panely v areálu Černé louky a ve vybraných městských částech Ostravy, vitrína v OC Forum
Nová Karolina.
Letáky, plakáty – České dráhy, Ostravský informační servis, Slezskoostravský hrad, areál Miniuni,
Pohádkový sklep strašidel, Divadlo loutek Ostrava, Tučňákova školka, Národní divadlo
moravskoslezské, Galerie výtvarného umění, Dům kultury, Cooltour, Dům knihy Knihcentrum,
restaurace Eiffelovka, lázně Darkov a Klimkovice, městské části Ostravy, vybrané obce v MS kraji,
v provozovnách vystavovatelů, autobusy na Dny NATO.
Podpora prodeje – letáky, videospoty, volné vstupenky

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava, Baumax Ostrava a Frýdek-Místek, Český svaz včelařů, o.
s., Český zahrádkářský svaz, o. s.
Direkt marketing
Interní databáze, intranet Magistrátu města Ostrava

Doprovodný program
Program Českého zahrádkářského svazu – Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických znalostech a
dovednostech – Vyhodnocení soutěže – PORADNA Ing. Jaroslava RODA, CSc. – rostlinolékaře,
Přednášky, Prodej a ochutnávka ovoce, zeleniny, bylinných čajů, Prodej publikací a časopisu
Zahrádkář.
Program Českého svazu včelařů – Již podruhé se stala Ostrava místem konání Mezinárodní
konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, na které vystoupilo více než 20 přednášejících
z České i Slovenské republiky. Diskutovalo se zde na témata např. problematiky nemocí a nákaz včel,
zdravotní situace včel ve světě, význam zoohygieny v chovu včel, problematika využití včelích
produktů, pomůcky pro chov včel, ošetřování včelstev a mnoho jiného. Ke konferenci vždy patří také
výstava zlepšovatelů a vynálezců, kterých se v letošním roce sešlo přes 20. Vyjmenujme alespoň
některé: Michal Říha, Čerpací souprava na krmení včelstev, VŠB-TU Ostrava, Doc. Horák B - Využití
alternativních zdrojů energií, Dr. František Kamler – Vyvrtávačka na rámky se stavitelnou roztečí aj.
Podium bylo doplněno přednáškou Leoše Dvorského „Na varroázu trochu jinak“ a v neděli proběhl
také Aktiv funkcionářů ZO a OO ČSV o.s.. Tradičně nechyběli soutěže pro širokou veřejnost - Soutěž o
medový perník na téma Život na zahradě - Soutěž o nejlepší med a medovinu – Prezentace medů
našeho kraje a jejich hodnocení návštěvníky – Prezentace včelařské činnosti v kraji. Prodej
včelařských potřeb a včelích produktů + ochutnávky – Poradna pro začínající včelaře i nevčelaře –
Prezentace včelařské činnosti v kraji.
Všem Vám, zúčastněným firmám, ještě jednou děkujeme za účast, všem partnerům za podporu
této akce a návštěvníkům za přízeň. Věříme, že jste byli na výstavišti spokojeni a těšíme se na
setkání s Vámi v roce 2015.

Zuzana Boháčová
manažerka výstavy
tel.: +420 602 593 447
mail: zuzana.bohacova@cerna-louka.cz

