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V júli 2003 pražská spoločnosť Repmax, s.r.o. ako hlavný usporiadateľ spolu 
s partnerskými spoločnosťami zorganizovala prvé V.I.P. podujatie pod názvom Letná show na 
parníku Visla. Išlo o neformálne spoločenské stretnutie, na ktoré boli pozvaní majitelia 
firiem, ktorí sa na tomto podujatí prezentovali. Počas plavby prebiehal zábavný program za 
účasti popredných  spevákov pop music. Celú show moderoval Patrik Rokl. Táto akcia bola 
veľmi úspešná a zožala kladné hodnotenie zúčastnených. Z týchto dôvodov firma Repmax 
s.r.o. usporiadala nasledujúci rok podujatie na parníku Vyšehrad, ktorý svojou kapacitou 
prekonáva predchádzajúce plavidlo, nakoľko pojme až 300 osôb. A tak sa stalo nepísaným 
pravidlom, že sa tento zábavný program so svojou neobvyklou atmosférou organizuje 
každoročne. 

 
 
V minulom roku došlo k dohode medzi našou spoločnosťou Heling sk, s.r.o., 

a spoločnosťou Repmax s.r.o., čo umožnilo uskutočniť takéto podujatie aj v Bratislave pod 
názvom Medzinárodná letná show na lodiach Martin a Žilina. 

Z kapacitných dôvodov  boli k dispozícii dve lode, navzájom spolu spojené. Na jednej 
z výletných lodí sa o zábavu starali účinkujúci Dalibor Janda s dcérou Jiřinou Annou, skupina 
Verona, Anka Repková & Band, exotické tance v podaní tanečnej skupiny Tropical 
a moderátor večera Patrik Rokl, na druhej bol raut. Celá plavba trvala od 19.00 do 23.30 
s krásnym výhľadom na nábrežie Dunaja a Devín. Podujatie sa ukázalo ako skvelá príležitosť 
na nadväzovanie nových kontaktov a spolupráce do budúcna.  

Netradičná akcia mala veľmi kladné ohlasy nielen u partnerov akcie a pozvaných 
hostí, ale aj v médiách, ako v cestovateľskom dvojmesačníku Voyage v Slovenskej republike 
a v Look magazíne v Českej republike.   
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Na základe úspechu prvého ročníka Medzinárodnej letnej show sa 14. septembra 
2011 uskutoční druhý ročník tejto ojedinelej akcie. Opäť si Vás dovoľujeme pozvať na plavbu 
po Dunaji na trase Fajnorovo nábrežie – Devín a späť, spojenú s pestrým hudobným 
a kultúrnym programom. Vystupovať budú skupina Anka Repková & Band, Verona, Heidi 
Janků a skupina Tropical. Celým večerom Vás bude sprevádzať moderátor Patrik Rokl. 
Zároveň Vám ponúkame možnosť prezentácie na spomínanom podujatí, na ktoré budú 
prizvaní hostia zo všetkých oblastí priemyslu a služieb.  
 

Organizátorom podujatia Medzinárodná letná show na lodiach Martin a Žilina je 
česká reklamná a marketingová spoločnosť Repmax, s.r.o. v spolupráci so slovenskou 
spoločnosťou Heling sk, s.r.o., prevádzkovateľa cestovateľského a informačného portálu 
www.infoglobe.sk.  
 
 
 

„NO DRESS CODE“ ZABEZPEČUJE POHODLIE A NEFORMÁLNOSŤ 

PODUJATIA 

SPRIEVODNÝ KULTÚRNY PROGRAM SA POSTARÁ O PRÍJEMNÝ VEČER 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu a dúfame, že aj druhý ročník „Medzinárodnej letnej show“ 
na lodiach Martina a Žilina bude mať minimálne rovnako dobrý ohlas ako predchádzajúci 
rok, a že aj týmto spôsobom máte možnosť upevniť kontakty a prípadne nadviazať 
spoluprácu s inými spoločnosťami. 
 

 
 Na predchádzajúcich ročníkoch sa zúčastnila široká škála spoločností pôsobiacich 
v oblasti stavebníctva, strojárstva, textilu, telekomunikácií, realít, služieb, masmédií, 
gastronómie a taktiež v IT segmente. 


