
                                                   

 

 

Výstava	  Senior	  Expo	  se	  konala	  po	  dobu	  dvou	  dnů	  v	  Trenčíně	  na	  Slovensku.	  Jelikož	  se	  jí	  
účastníme	  každým	  rokem,	  nemohli	  jsme	  ani	  letos	  chybět.	  Hlavním	  cílem	  tohoto	  veletrhu	  bylo	  
představit	  seniorům	  novinky	  na	  trhu,	  seznámit	  je	  se	  všemi	  druhy	  zdravých	  životních	  
produktů,	  a	  také	  aby	  přijaly	  nejnovější	  trendy	  a	  techniku,	  které	  jim	  pomohou	  vést	  zdravý	  a	  
lepší	  život.	  Zároveň	  umožnit	  těmto	  účastníkům	  jedinečnou	  příležitost	  pochopit	  hodnotu	  
zdravotních	  služeb,	  volnočasových	  aktivit.	  Senior	  Expo	  představil	  lékařskou	  péči,	  rehabilitační	  
léčbu	  a	  lázeňské	  péče,	  co	  s	  volným	  časem	  a	  jak	  se	  vydat	  I	  v	  pokročilém	  věku	  na	  dovolenou,	  
zařízení	  sociální	  péče,	  nástroje	  a	  vybavení	  pro	  různé	  handicapy,	  řadu	  potravinových	  doplňků,	  
alternativní	  medicíny	  a	  kulturní	  a	  sportovní	  vyžití. 

                    

          

Ačkoliv	  se	  nám	  zdá,	  že	  rok	  od	  roku	  je	  tato	  výstava	  chudší	  a	  chudší,	  co	  se	  vystavovatelů	  týče,	  
pro	  	  nás	  má	  vždy	  pozitivní	  přínos.	  Mimo	  to,	  že	  víme,	  co	  se	  u	  našich	  sousedů	  na	  Slovenské	  
straně	  děje	  a	  jaké	  mají	  novinky,	  si	  zde	  elektrický	  skútr	  Invacare	  Orion	  ,	  se	  kterým	  jsme	  se	  na	  
výstavu	  vydali,	  našel	  svého	  nového	  majitele.	  Moc	  se	  zamlouval!	  Podívejte	  se	  na	  fota!	  



	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	   	  



	  

Současně	  s	  výstavou	  Expo	  Senior	  se	  v	  Expo	  Centru	  konala	  i	  výstava	  Jahrada,	  která	  je	  tradiční	  
oslavou	  úrody	  ovoce	  a	  kvalitních	  potravinářských	  produktů	  s	  důrazem	  na	  zahrádkářské	  
potřeby.	  Zde	  byla	  účast	  snad	  větší	  než	  u	  seniorů	  J	  Vůně	  podzimu	  a	  krása	  podzimních	  barev.	  	  
Trochu	  jsme	  se	  odreagovali	  a	  šli	  jsme	  si	  smlsnout	  na	  sladkém	  ovoci,	  samozřejmě	  pouze	  očima!!	  
Přece	  bychom	  nesnědli	  výstavní	  kousky,	  možná	  jen	  ty	  vyřazené!	  

No	  řekněte	  sami,	  nejsou	  k	  nakousnutí??	  

	  
	  
	  

	  



	  	   	  
	  	  	  Smlsnoust	  jste	  si	  mohli	  i	  u	  včelařů!	  A	  to	  nejen	  medu	  J 	  

	  	  	  	  	  	  	   	  



A	  toto	  už	  je	  vítěz	  soutěže	  “Najkrajšie	  jablko”.	  Cenu	  získal	  pan	  Marek	  Pánis	  	  
z	  Lehoty	  pod	  Vtáčnikom	  za	  jablíčko	  odrůdy	  BOHEMIA.	  	  

	  

	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



A	  ten,	  kdo	  je	  spíše	  na	  maso,	  musel	  se	  vydat	  jiným	  směrem!!	  
	  	  	  	  	  

	  
	  
	  

Slovo	  nakonec:	  Během	  těchto	  dvou	  dnů	  se	  nám	  podařilo	  získat	  vše,	  co	  si	  od	  
výstavy	  každý	  vystavovatel	  přeje	  a	  očekává.	  Poznali	  jsme	  novinky,	  navázali	  nové	  
kontakty,	  prodali	  produkt	  a	  hlavně,	  pořádně	  a	  dobře	  jsme	  se	  najedli	  J	  
Takže	  příští	  rok	  opět	  na	  Slovenské	  straně	  “Dovidenia”!!	  


