
 

Veletrhy cestovního ruchu v Brně (REGIONTOUR a GO), Praha 

(Holiday World & Region World) a veletrh v Ostravě 

(Dovolená) 2020 

Jedná se o největší prezentaci a podporu průmyslu cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Veletrh v Brně 

se uskutečnil ve dnech 16. – 19. 1. 2020 na brněnském výstavišti, veletrh cestovního ruchu v Praze 

proběhl ve dnech 13. – 16. 2. 2020 na výstavišti PVA EXPO Letňany a ostravský veletrh jste mohli 

navštívit ve dnech 28. – 29. 2. 2020 na výstavišti Černá Louka.  

Na veletrzích v Brně a Praze se nejen naše město Rýmařov i jeho okolní obce prezentovaly na stánku 

v rámci Moravskoslezského kraje, a v Ostravě na základě projektu Rýmařovska, o. p. s. a Krajiny 

dinosaurů z Ozimku Za zážitky našich regionů/Za wrazeniami naszych regionow financovaného z fondu 

mikroprojektů Euroregionu Praděd. Návštěvníkům jsme nabídli spoustu zajímavých turistických cílů a 

památek formou nových propagačních materiálů a propagačních předmětů, které vznikly právě z 

těchto mikroprojektů. Seznámili jsme návštěvníky se spoustou kulturních akcí a samozřejmě i s 

ochutnávkou nového rýmařovského piva Morous z minipivovaru Hotelu Slunce. Návštěvníci mohli 

ochutnávat pivo 11°, 12°, 13°, které si mohou zakoupit u nás v Rýmařově v Hotelu Slunce. Velkým 

zájmem z pohledu účastníků veletrhu byla expozice Dějiny textilnictví na Rýmařovsku. Návštěvníkům 

jsme mohli v letošním roce nabídnout i mimořádné komentované a kostýmované prohlídky této 

expozice s přímým vstupem do provozu tkalcovny. Naši prezentaci doprovázela v Ostravě i paní 

Křenková se svými ovečkami, a to chovné ovce Valašky z Nedělní školy řemesel ve Stránském. Svými 

výrobky výhradně z ovčího rouna původních valašek obohatila prezentaci našeho stánku a také 

předvedla stříhání oveček, což bylo podívanou nejenom pro děti. Polští kolegové nabízeli lidem své 

přírodní originální produkty, jako jsou např. bylinkové čaje, a také výlet do Dinoparku v Krasiejówě. 

Všechny veletrhy byly zpříjemněny doprovodnými programy pro širokou veřejnost. Na veletrhu 

v Ostravě také proběhlo vyhlášení cen Moravskoslezského kraje 2019, kde se za nejlepší počin umístila  

naše externí expozice Městského muzea Hedva Český Brokát na krásném druhém místě. První cenu za 

nejlepší místo pro rodiny s dětmi získal areál Kopřivná v Malé Morávce.  

 

Za Informační centrum při Městském muzeu v Rýmařově Jitka Šašinková, Iva Kyjáková 


