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ÚVODNÍ SLOVO

FOR CARAVAN a FOR BOAT

Termín konání:
10. – 12. března 2017

Místo konání:
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Organizátor: ABF, a.s.

Počet vystavovatelů: 129
Čistá výstavní plocha: 18 300 m2

Počet návštěvníků celkem: 24  213

OFICIÁLNÍ VOZY  
PVA EXPO PRAHA

Výstavy FOR CARAVAN a FOR BOAT navštívilo během tří dnů téměř 25 000 lidí.
Druhý březnový víkend se do areálu PVA EXPO PRAHA sjeli všichni vyznavači nezávislého cestování a milovníci lodí. Konal se 

tam tradiční veletrh FOR CARAVAN, který letos poprvé doplnila specializovaná výstava lodí FOR BOAT. Téměř 25 000 návštěvníků 
zhlédlo prezentaci 129 firem na ploše 18 300 m2. K vidění byly atraktivní expozice plné karavanů, obytných automobilů a lodí. 
Pozitivní ohlas měl i cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí. 

Čtyři haly byly doslova nabité novinkami. Zájem o obytné vozy, karavany i lodě potvrdil stoupající oblibu nezávislého cestování 
a kempování. Nechyběly autogramiády, soutěže nebo ukázka závodní techniky z letošního ročníku Rallye Dakar. Návštěvníci mohli 
na výstavě vybírat nejen nové vozy a lodě, ale mohli si pořídit i některý z bazarových kousků. 

Veletrh FOR BOAT měl svou premiéru. „Ohlasy vystavovatelů i návštěvníků jsou pozitivní. Tímto odstartovala tradice jediné spe-
cializované výstavy lodí FOR BOAT,“ říká Martin Přívětivý z pořádající společnosti ABF. Ve dvou halách byly vystaveny luxusní jachty, 
lodě, plachetnice, motorové i nafukovací čluny, ale i vodní skútry. To vše bylo doplněno o nabídku lodních doplňků a příslušenství.

V Kongresovém sále areálu probíhal během víkendu cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí, který nabídl během 
dvou dnů 14 projekcí z cest po celém světě.

V roce 2018 opět souběžně probíhají veletrhy FOR BOAT a FOR CARAVAN v termínu 9.–11. 3. 2018.

„Český Ford, jako titulární partner společnosti ABF, rád využívá výstavy a veletržní akce v areálu PVA EXPO PRAHA k prezentaci produktů 
a služeb. I na veletrhu FOR CARAVAN a FOR BOAT byl o vozy Ford velký zájem jak mezi návštěvníky, tak i mezi samotnými vystavovateli. 
Představili jsme totiž modely vhodné pro podnikání i pro soukromé a rodinné využití. Nejvíce zaujaly modely Ford Kuga (vůz populární 
kategorie SUV) a 8–9místné Tourneo Custom. Partnerství se společností ABF považujeme za ideální symbiózu, ve které chceme samo-
zřejmě pokračovat.“

Libor Beneš, Marketing Manager  
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ FOR CARAVAN

• Adventure Centrum - HOBIE kajak USA
• AED Line CZ, s.r.o.
• AIRWAYNET a.s.
• Akromobil s.r.o.
• Asociace kempů České republiky
•  Asociace turistických informačních center České 

republiky
• ASTRA CAR s.r.o.
• AUKRO s.r.o.
• Auto Kora top s.r.o.
• Auto Moto Přikryl s.r.o.
• Autocentrum BARTH a.s.
• Blue Rent, a.s.
• BURIMEX s.r.o.
• Business Media CZ s.r.o.
• CAMP.cz - Pavel Hess
• Campingworld Neugebauer, s.r.o.
• Caravan Centrum Pardubice s.r.o.
• Caravan Metropol spol. s r.o.
• CARAVAN Plus s.r.o.
• CityCaravans a.s.
•  Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism
• ČEZ, a.s.
• David Kožíšek
• DONAKO s.r.o.
• FINASO, s.r.o.

• FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
• FTonline s.r.o.
• HORN DISTRIBUTION (CZ) s.r.o.
• HYKRO s.r.o.
• HyperMedia, a.s.
• Hyundai Centrum Praha s.r.o.
• Ing. David Hájek
• Ing. Josef Kostrhún
• Ing. arch. Lukáš Neumann
• J.M.Trade s.r.o.
• Jan Jakub Hádek
• Jaroslav Grepl
• Karel Missbach
• KOBRAS s.r.o.
• KÖNIG - SURF, s.r.o.
• KOV Velim s.r.o.
• Lenti Gyógyfürdö Kft.
• Limousine Prague racing s.r.o.
• Lodě, s.r.o.
• M-caravan s.r.o.
• MAMBA AIR, s.r.o.
• Městská část Praha 18
• Michal Provázek s.r.o.
• MISE MÉDIA, s.r.o.
• MotorCOM s.r.o.
• nest by egoé s.r.o.

• NetWebs s.r.o.
• NIKWAX CZ, s.r.o.
• Obytná auta Praha - Stanislav Koreň
• Obytné vozy s.r.o.
• OP servis s.r.o.
• Pavel Šrámek
• PELIKAN DANIEL
• Polygraf net s.r.o.
• PROKARAVAN s.r.o.
• RNDr. Karel Wolf
• Smart eBoys s.r.o.
• SPACE 4U s.r.o.
• Thomas Tim Štemberger
• TOM-CAR servis - Tomáš Kahoun
• Toptrade spol. s r.o.
• TRIOCAMP s.r.o.
• Turistika.cz, s.r.o.
• UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
• Václav Harmáček
• VISPA, spol. s r.o.
• Vlastislav Novotný
•  Vydavatelství BOHEMIA AUTO TUNING s.r. o.
•  Webasto Thermo & Comfort Czech Republic s.r.o.
• YOGOTERIE s.r.o.



VYSTAVOVATELÉ FOR CARAVAN



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ FOR BOAT

•  APL - Asociace lodního průmyslu, z. s.
• AVAR-YACHT, s.r.o.
• AZUB bike s.r.o.
• Beet, s.r.o.
• BEL, spol. s r.o.
• BG TECHNIK CS, a.s.
• boat Master s.r.o.
• BTJ, s.r.o.
• Česká asociace námořního jachtingu
•  Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism
• Česká lodní doprava - Charter, s.r.o.
•  Česká republika - Státní plavební správa
• Český svaz jachtingu
• Dallmayr Vending & Office, k.s.
• Dmitri Sleta
• Exclusive Yachts s.r.o.
• f.a.s yachting, s.r.o.
• FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
• GERTAHAUS s.r.o.
• GMF AQUAPARK PRAGUE a.s.
• GOOD FOODS Dobrá jídla, s.r.o.
• HyperMedia, a.s.
• Ivo Štorek 
• Jiří Žujič - ZUJIČ IT SERVIS
• Kuboušek Water Sports CZ s.r.o.
• Lodě, s.r.o.
• Lodní servis Linhart

• Marina DOCK, s.r.o.
• MARINE s.r.o.
• Mavisys s.r.o.
• Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
• MOTORBOAT.CZ | SCHELKALIN, s.r.o.
• PADDLEBOARDSHOP.cz
• Pavel Klimeš - BOATSERVICE
• Petr Nádvorník
• PROKARAVAN s.r.o.
• Radmila Novotná
• RAL - VODNÍ SKÚTRY A LODĚ
• Roman Ernest
• Ředitelství vodních cest ČR
• Schön-Boot s.r.o.
• SMARTEO Consulting a.s.
• SNOWBOARDEL s.r.o.
• Softub CZ s.r.o.
• Star brite
• Surf Arena s.r.o.
• TomBoats s.r.o.
• UNIFORM PRAHA spol. s r.o.
•  Výstavba podzemních vedení spol. s r.o.  

  PRAGUE MARINE
• Wavy Boats s.r.o.
• WESTELLA KFT.
• YACHT, s.r.o.



VYSTAVOVATELÉ FOR BOAT



PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ VOZY PVA EXPO PRAHA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ODBORNÝ PARTNERZÁŠTITY   PARTNER
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Varianta ČSJ – logotyp 
BaRevnÉ MODeLY – POuŽitÍ PRO tisk a PLOtteR

Barevnost logotypu vychází ze státní vlajky ČR (červená, modrá, bílá) 

BareVné modely pro tiSK

LOgOtYP tisk cMYk
modrá: C – 100 %, M – 100 %, Y – 0 %, K – 0 %
červená: C – 0 %, M – 100 %, Y – 100 %, K – 0 %

LOgOtYP tisk PantOne
modrá: Reflex Blue CVC

červená: Rubine Red CVC

LOgOtYP tisk RgB
modrá: R – 41 %, G – 22 %, B – 111 %
červená: R – 281 %, G – 37 %, B – 29 %

logotyp pro plotter

fóLie ORacaL
modrá č. 049
červená č. 31

fóLie aveRY
modrá č. 528 EG
červená č. 503 EG

Děkujeme odborným garantům a partnerům, celému přípravnému týmu odborníků, mediálním partnerům, vystavovatelům 
a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT.
Této spolupráce si velmi vážíme a těšíme se na její příští pokračování.



Soubor veletrhů FOR CARAVAN  a FOR BOAT byl slavnostně zahájen 10. března 2017. Slavnostního přestřižení pásky 
se ujal náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík, předseda AMSP ČR Karel Havlíček, jachtař David Křížek a generální 
ředitel ABF Tomáš Kotrč. 

Na oficiální zahájení bezprostředně navázala tisková a odborná  konference Rekreační plavba zachraňuje provozovny 
v přilehlých obcích. Diskutovat na tato témata přišli přední odborníci i zástupci legislativy – Udo Kleinitz, generální sekretář 
ICOMIE, Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, Petr Novotný, předseda APL, Klára Němcová, ředitelka Státní plavební správy, 
Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí 
Labe, Jan Bukovský, zástupce ředitele ŘVC ČR, Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního 
hospodářství, Jan Skalický, místopředseda asociace D-O-L, Vojtěch Dabrowski, vedoucí oddělení vnitrozemské plavby 
MDČR, Jiří Belinger, člen představenstva APL a AMSP ČR, nebo Vojtěch Bártek, ředitel Baťova kanálu. Konferenci připravila  
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Asociací lodního průmyslu a společností ABF, a.s.

Jako každý rok zakončilo první veletržní den oblíbené setkání vystavovatelů, tentokrát netradičně v unikátních  prostorách 
blízké SURF ARÉNY v Letňanech. Po skončení  oficiálního zahájení si více než 120 hostů užilo bohatý raut a vystoupení  
Na Stojáka, kterým nás pobavil Karel Hynek. Vyvrcholením večera byla možnost vyzkoušení jízdy na interiérovém sur-
fařském simulátoru od prvních pokusů vleže na břiše až po jízdu ve stoje, kterou si vyzkoušelo téměř 30 zájemců z řad 
vystavovatelů.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

SPOLEČENSKÝ VEČER



SOUTĚŽ TOP EXPO

TOP EXPO je soutěž o nejpůsobivější expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem.  
Prestižní ocenění na veletrhu FOR CARAVAN získala expozice firmy BLUE RENT a.s. Ceny převzali pan Filip Guryča, spolumajitel firmy 
BLUE RENT, a pan Andreas Kühne, spolumajitel firmy Concorde. Na veletrhu FOR BOAT byla oceněna společná expozice - originální 
plážový bar pod slunečnou oblohou - firma Schön-Boot, s.r.o. a TomBoats s.r.o. Cenu převzali společně majitelé pan Michal Schön 
a Tomáš Rohlena. 
Gratulujeme!



DOPROVODNÝ PROGRAM

KOLEM SVĚTA KARAVANEM A  LODÍ – SPECIÁLNÍ EDICE CESTOVATELSKÉHO 
FESTIVALU
Série besed, přednášek a komentovaných projekcí s byly hlavním lákadlem  dopro-
vodného programu veletrhů. Festivalový program probíhal  v Kongresovém sálu PVA 
EXPO PRAHA, který byl se svými 450 místy po oba dva dny zcela zaplněn. Programem 
návštěvníky provedl zkušený cestovatel a fotograf RNDr. Karel Wolf.

Další zajímavé odborné přednášky proběhly na stánku Lodních novin, kde si návštěvníci 
mohli prohlédnout i výstavu fotografií Pavla Nesvatby.

AUTOGRAMIÁDY
Veronika Kozelská Fenclová – šestinásobná držitelka titulu Jachtař roku, dvanáctá 
žena z olympijských her v Rio de Janeiru v lodní třídě Laser Radial na expozici Českého 
svazu jachtingu.

David Pabiška a  Josef Macháček – jezdci závodního týmu BARTH Racing z  Rallye Dakar 2017 na expozici firmy BARTH 
CARAVAN.

KARAVANOVÉ MĚSTEČKO
Majitelům obytných aut a karavanů každoročně umožňuje strávit celý veletržní  víkend bezplatně v karavanovém městečku na 
parkovací ploše areálu PVA EXPO PRAHA. Letos tuto nabídku využilo 200 posádek a všechna parkovací místa byla během jednoho 
týdne již v lednu  kompletně zarezervována. 

NÁVŠTĚVNICKÉ SOUTĚŽE
Na návštěvníky veletrhu čekaly návštěvnické soutěže o  zapůjčení obytného vozu na 
prodloužený víkend v  hodnotě 15  000  Kč, kterou sponzorovala firma BLUE RENT  
(www.bluerent.cz) a poukaz k odběru zboží v hodnotě 15 000 Kč od firmy RAL – VODNÍ 
SKÚTRY (www.vodniskutry.cz).

ABF, a.s., pořadatel veletrhu

Návštěvnická 
soutěž

VYHRAJTE DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT K ODBĚRU 
ZBOŽÍ V HODNOTĚ 15 000 Kč

Vyplňte anketní lístek, vhoďte jej do boxu u partnera soutěže firmy RAL 
– VODNÍ SKÚTRY (HALA 5, číslo stánku 5C5) nejpozději v neděli 12. 3. 
2017 do 14.00 hodin. Anketní lístky budou vyhodnoceny a jeden z účast-
níků ankety, který zodpoví správně tipovací otázku č. 5, získá dárkový 
certifikát k odběru zboží  v hodnotě 15 000 Kč.  Výherce   bude o výhře 
telefonicky obeznámen nejpozději do 21. 3. 2017. dárkový certifikát  pro 
využití výhry bude výherci zaslán poštou na adresu uvedenou na anket-
ním lístku. Sponzorem soutěže je firma RAL – VODNÍ SKÚTRY. Pravidla 
naleznete na www.forboat.cz.

Přejeme Vám hodně štěstí.

Sponzorem souteže je firma RAL – VODNÍ SKÚTRY.

VÝSTAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

Podrobná pravidla soutěže najdete na 

www.forboat.cz 

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT

WESTFALIE NA VÍKEND  
od firmy  

BLUE RENT
na prodloužený víkend středa – neděle,  

celoroční pneu, 1600 km v ceně, dle výběru výherce 
v období 1. 5.–15. 6. 2017 v ceně 

15.000 Kč

Platnost do 15. 6. 2017
BLUE RENT a.s., Modřanská 102, Praha 4, 147 00
   777 656 272 | info@bluerent.cz | www.bluerent.cz 

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
od firmy

RAL VODNÍ SKÚTRY A LODE�
k odběru zboží v  hodnotě  

15.000 Kč  
včetně DPH

Platnost do 31.8.2017
Adresa prodejny: ul. Přátelství 551∕ 4, Praha 22 – Uhříněves, PSC� 10400

Tel.: +420 608 048 667, +420 736 477 095 | www.vodniskutry.cz

KARAVANEM A LODÍ

cestovatelský festival

www.forcaravan.cz   |   www.kolemsveta.cz   |   www.forboat.cz

KOLEM SVĚTA KARAVANEM
11 | 3 | 2017

Od 11. do 12. března 2017 se v Kongresovém sále 
areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční cestovatelský 
festival Kolem světa karavanem a lodí.  

Série besed, přednášek a komentovaných projekcí 
doprovodí veletrhy FOR CARAVAN a FOR BOAT.

11:00–11:50
5 LET S KARAVANEM PO EVROPĚ
(přednáší Rostislav Jakub Krause)
Vydejte se po stopách Rosti a jeho rodiny, kteří propadli kouzlu 
cestování v karavanu. V průběhu posledních pěti let se vydali na-
příč Nizozemím, Skandinávií, Pobaltím, jižní Francií nebo Itálií. Styl 
života se změnil na aktivní digitální nomádství - cestování proklá-
dané prací. S „bydlíkem“ cestují od roku 2012, několikrát vymě-
nili jak karavan, tak tažné auto, a tak bude přednáška proložena 
mnoha praktickými radami na cestu.

12:00–12:50
VANEM CELÝM ZÉLANDEM
(přednášejí Martina Svobodová a Petra Sadílková)
Dejte dohromady tři kamarády, osm měsíců na cestě, dvacet tisíc 
kilometrů od domova, patnáct tisíc najetých kilometrů, přidejte 
jednu téměř patnáct let starou dodávku a získáte jedno velké ži-
votní dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak lze pracovní do-
dávku přetvořit na obytného parťáka jménem Zelie, naskočte do 
něj a nechte se povozit po zemi dlouhého bílého oblaku, stříbrné 
kapradiny a ptáka kiwiho. Objevte krásy magické země AOTEA-
ROA, kterou většina z nás zná jako Nový Zéland, nejen z okénka 
červeného vanu Hyundai H100.

13:00–13:50
VÝVOJ OD VANU KE KARAVANU
(přednášejí Lucie a Miloš Lammrovi)
 … aneb od Nového Zélandu jen ve dvou, přes Kanadu a Ameri-
ku, až po toulání se Evropou už ve čtyřech! Při ročním toulání se 
po Novém Zélandu byla koupě obytného auta téměř podmínkou. 
Vždyť tam snad mladí ani jinak necestují. A my tomu prostě pro-
padli! Ono co je lepší, než se ráno probudit, uvařit si horký čaj, 
roztáhnout záclonky a mít ten nejlepší výhled na světě! Třeba na 
břehu hlubokého fjordu, téměř uprostřed nekonečných plání ane-
bo na úpatí té skvělé sjezdovky! A když se vám pak rodina roz-
roste, výhody se jen násobí! Provedeme vás několika kontinenty, 
ukážeme naše oblíbené kempy a také porovnáme cestování ve 
dvou, kdy nám úplně stačil trošku upravený kombík, s  našimi 
kratšími i delšími cestami teď, s dvěma malými dětmi.

14:00–14:50
BRONCO NAMIESTO HOTELA
(přednášejí Zuzana a Martin Remišovi)
 … aneb vyrazit na 6 měsíců, zdolat Mongolsko a uvíznout v Si-
biřské divočině. Takhle si svatební cestu nepředstavujete? Ne-

vadí, ani my jsme netušili, jak to dopadne. Prostě jsme z Fordu 
Bronca poskládali náš domeček na kolech a vyrazili. Za 6 měsíců 
jsme ujeli 35 000 km, zvládli teploty od +30°C do -26°C, naháněli 
mongolské jaky i orlosupy, spálili se na poušti Gobi a otužovali 
v jezeře Bajkal. Třešničkou byla BAM road - jedna z nejnebezpeč-
nějších cest světa, kde vás adrenalin fackuje každý den a musíte 
se spolehnout jen sami na sebe. A ani to někdy nestačí! To všech-
no ve dvojici a v jednom autě.

15:00–15:50
MŮJ ŽIVOT V KARAVANU
(přednáší Víťa Válka)
Dlouhodobé cestování s rodinou není snadné. Víťa a Renča bu-
dou vyprávět životní příběh, který však ukazuje, že odměna je 
sladká a že dělat věci jinak a lépe má své kouzlo. Od roku 2012 
každoročně vyráží na několik měsíců s karavanem na cesty po 
Evropě. Přitom pracují a žijí téměř tak jako doma, ale navíc tvoří 
celé rodině zážitky.

16:00–16:50
JAK SI PŘESTAVĚT DODÁVKU A CESTOVAT PO EVROPĚ 
(přednáší Jiří Dolejš)
Když jsem před lety cestoval s kamarádem po Novém Zélandu, 
koupili jsme si malou dodávku a s pomocí místního kutila „Tima“ 
ji přestavěli na obytnou. Několik let po návratu jsem si splnil sen 
a po skoro půl roce vyhlížení a vybírání toho správného auta za-
koupil dlouhý a vysoký Ford Transit. S pomocí kamarádů a táty 
kutila ho pak následně přestavěl na obytné auto. Přestavba za-
brala skoro dva měsíce, ale ve finále se povedla. Jak na to a jak 
pak vyrazit s takovým autem po Evropě vám prozradím během 
svého povídání.

17:00 – 17:50
ISLAND S DODÁVKOU A DRONEM
(přednášejí Jana a Karel Wolfovi)
Island je zapomenutou evropskou divočinou na pomezí Severního 
ledového a Atlantského oceánu. Je to jeden z mála koutů našeho 
starého kontinentu, kde se člověk může ještě ztratit v kouzelné 
přírodě bez lidí, obklopen horami, ledovci a monumentálními vo-
dopády. K  návštěvě jsme nepotřebovali letenky. Stačilo vyrobit 
malou vestavbu do naší malé dodávky Mercedes Viano a vyrazit 
do Dánska, odkud jsme pluli tři dny trajektem až na Island. Pro 
tříčlennou rodinku je spaní v takto malé dodávce ideální.

KARAVANEM A LODÍ
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Osmý ročník výstavy obytných automobilů a karavanů  
FOR CARAVAN nabídne opět o něco více než v roce 
uplynulém.

N
ávštěvníci se mohou těšit 
na dvoudenní cestovatelský 
festival se spoustou zajíma-
vých hostů nebo soutěž o za-
půjčení karavanu od společ-

nosti Blue Rent na celý víkend. Ve stejném 
termínu, od 10. do 12. března 2017, se 
uskuteční první ročník specializované vý-
stavy lodí FOR BOAT. Společně tak veletr-
hy obsadí čtyři haly letňanského výstaviště 
PVA EXPO PRAHA. 
V polovině března se areál PVA EXPO PRA-
HA promění v ráj dovolených na čtyřech 
kolech. K vidění budou obytné vozy, kara-

vany, ale i doplňky pro autokempink 
a kempování. Chybět nebude ani oblíbený 
bazar karavanů nebo karavanové městeč-
ko. Pokud přemýšlíte o letní dovolené v ka-
ravanu, pak je právě veletrh ideálním mís-
tem, kde potkáte všechny zásadní firmy 
z oboru a kromě ucelené přehlídky získáte 
i mnoho cenných rad. 
A jestli nevíte, kam letos vyrazit, můžete se 
inspirovat na cestovatelském festivalu Ko-
lem světa karavanem a lodí. Ten nabídne 
dna dny nabité přednáškami a komentova-
nými projekcemi. První den bude věnovaný 
karavanům, druhý lodím. n

NOVě V sOuběhu se speCiAlizOVANOu VýstAVOu lOdí
program cestovatelského festivalu

SOBOTA 11. března 2017
11.00–11.50:  5 let s karavanem po Evropě  

(Rostislav Jakub Krause)
12.00–12.50:  Vanem celým Zélandem  

(Martina Svobodová a Petra Sadílková)
13.00–13.50  Vývoj od vanu ke karavanu  

(Lucie a Miloš Lammrovi)
14.00–14.50:  Bronco namiesto hotela  

(Zuzana a Martin Remišovi)
15.00–15.50:  Můj život v karavanu (Víťa Válka)
16.00–16.50:  Jak si přestavět dodávku a cestovat  

po Evropě (Jiří Dolejš)
17.00–17.50:  Island s dodávkou a dronem (Jana a Karel Wolfovi)

NEDĚLE 12. března 2017
11.00–11.50:  Z Bostonu přes Grónsko na Faery  

(František Novotný)
12.00–12.50:  Holandsko? Na lodi! (Daniël Hagen)
13.00–13.50:  Na plachetnici severní Evropou: Rusko, Finsko, 

Špicberky (Zdeněk Žižka)
14.00–14.50:  Extrémní jachting (David Křížek)
15.00–15.50:  10 let cesty za snem La Grace (Josef Dvorský)
16.00–16.50:  Lidé a oceán (Rudolf Krautschneider)
17.00–17.50:  S plachetnicí na Antarktidu a Jižní Georgii 

(Karel Wolf)

Osmý ročník veletrhu FOR CARAVAN proběhne 
souběžně s veletrhem FOR BOAT 
od 10. do 12. března 2017 v areálu PVA EXPO PRAHA. 
www.forcaravan.cz

For_Caravan_PR_AMR03.indd   79 22.02.17   14:25
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8. ROČNÍK VÝSTAVY  
OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

a 2. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ

 

Děkuji všem vystavovatelům, mediálním partnerům

i návštěvníkům za účast a podporu veletrhů a těším se na další 
setkání na jaře 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Věřím, že i Vy máte spoustu důvodů vidět a být viděn v rámci 
přehlídky toho nejzajímavějšího, co může český i zahraniční trh 

v těchto oborech v roce 2018 nabídnout.

Ing. Taťána Novotná 
manažerka výstav FOR CARAVAN a FOR BOAT

ABF, a.s.
veletržní správa

Beranových 667 
199  00  Praha 9 – Letňany

9.–11. 3. 2018
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OBCHODNÍ   
A MARKETINGOVÝ ŘEDITEL 

Martin František Přívětivý 
T:  +420 222 291 126 
M: +420 728 866 220 

privetivy@abf.cz

MANAŽERKA VÝSTAV  
FOR CARAVAN a FOR BOAT

Ing. Taťána Novotná
M.: + 420 724 019 265

novotna@abf.cz 

PR MANAŽERKA VELETRHU 
FOR CARAVAN a FOR BOAT

Jana Šťastná
M.: + 420 703 199 003

machkova@abf.cz

PRODUKČNÍ VELETRHU

Michaela Holcová
T: +420 225 291 264

M: +420 603 385 666
holcova@abf.cz

FAKTURACE

Jiřina Nováková
T: +420 225 291 144

fax: +420 222 891 194
novakova@abf.cz


