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Představí se více než 100 spole čností s nabídkou stavebnictví a vybavení interiéru.  Od 

14. do 17. října na Výstavišti Černá louka v Ostrav ě.Období, kdy se nejvíce zamýšlíme 

nad tím, čím si vylepšíme své bydlení je podzim. Trávíme více času doma a logicky tak 

máme větší nárok na pohodlí. Vymýšlíme jak zdokonalit své hnízdečko, čím novým ho 

obohatit, aby bylo ještě útulnější. Listujeme tedy v nejrůznějších časopisech, navštěvujeme 

webové stránky zaměřené na bydlení apod. Jednou z možností jak načerpat plno inspirací a 

nápadů, porovnat ceny, kvalitu a služby mezi více jak stovkou firem je navštívit výstavu Dům 

a byt 2010. Ve dnech 14. – 17. října se na výstavišti Černá louka v Ostrav ě můžete 

osobn ě seznámit s novými trendy a materiály v oblasti sta vebnictví, nábytku a 

dekorací a ješt ě se pobavit u zajímavého doprovodného programu.  

Jaké novinky si pro Vás letošní ro čník výstavy D ům a byt p řipravil?  Netradičním 

zážitkem na výstavě jistě bude projekt mladých ostravských výtvarníků Bulldozero s názvem 

GRAFFITI jako umění. Expozice představí graffiti jako jeden ze směrů volného umění, se 

kterým se v galeriích setkáte jen výjimečně. Na vlastní oči budete mít možnost shlédnout 

malbu sprejem na plátno a být při tom jak vzniká originální dílo. Naleznete zde i galerii 

osobitých prací a fotografií již realizovaných nástěnných maleb. V případě že se Vás tento 

svérázný styl zalíbí, můžete si některé z vystavených prací zakoupit.  

Poprvé jsou pro návštěvníky připraveny dvě nové poradny – Příprava stavby a Dotace na 

kuchy ňské linky . V první z poraden získáte například odpovědi na otázky 

nízkoenergetického a pasivního bydlení, možnosti získávání financí z dotací a fondů nebo 

Vám odpoví na vaše dotazy týkající se problematiky obkladů a dlažeb. 

Uvažujete o pořízení nové kuchyňské linky? Tak to je pro Vás další uvedená poradna tou 

správnou volbou. Získáte zde nejen informace o možnostech čerpání dotace z Fondu na 

podporu bydlení, ale poradí Vám to nejlepší řešení pro vaši kuchyň. 

Potěšením pro vaše oči bude i tematická výstava soukromé Střední umělecké školy 

AVEART Ostrava - Emil ZÁTOPELK – b ěžící, vítězící. Zde se seznámíte s výtvory mladé 

generace výtvarníků a je se opravdu na co koukat. 



 

 

 


