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Podzimní výstaviště nepatří jen strojírenství, ale také sportu a sportovcům 
a v neposlední řadě lékařům a zdravotníkům. Veletrhy Sport Life – Bike 
Brno – boat Brno – Caravaning Brno přilákaly na výstaviště desetitisíce 
odborníků a zájemců z řad široké veřejnosti. Série odborných lékařských 
konferencí pak tisíce odborníků z oblasti zdravotnictví. Byť některá média 
o brněnském výstaviště někdy referují, že se zde konají veletrhy jen spo-
radicky, bude zájemce o  pronájem prostor výstaviště v  měsících říjenu 
a listopadu nepříjemně překvapen, že lze najít jen obtížně vhodný termín. 
Výstaviště v  tomto období hostí řadu neveletržních akcí – konferencí, 
odborných výstav nebo hudebních produkcí, například koncerty skupin 
Elán a Nazareth.

Těší nás, že se každou neděli objeví na televizních obrazovkách televizních 
kanálů JOJ a PRIMA letecký záběr pavilonu Z  při zahájení přímého přeno-
su televizní mega-show „Česko Slovensko má talent“, která je produková-
na právě v pavilonu Z na základě dohodnutého partnerství BVV s televizí 
JOJ a PRIMA. 

Skutečně poslední letošních akcí na výstavišti budou tradiční Vánoční trhy, 
které si udržují svoji přitažlivost pro návštěvníky jako alternativa ke klasic-
kým super a hypermarketům. 

Děkuji všem vystavovatelům a návštěvníkům našich veletrhů, kteří zacho-
vali brněnskému výstavišti v letošním roce přízeň. 

Rád využívám této příležitosti, abych s nadcházejícími vánočními svátky 
popřál Vám všem jejich příjemné prožití a dobré vykročení do nového roku. 
Přejme si, aby byl snad trochu lepší, veselejší a radostnější než ten letošní.  

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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360° Watersports Experience.
Anyone who yearns for speed, sparkling water, sea-spray in their face and wind 

in their hair will fi nd fascinating motor boats as well as, the latest technology 

and equipment for every occasion and taste at boot Düsseldorf.  Visit the world’s 

largest yacht and watersports exhibition from 22nd – 30th January 2011 and 

experience the complete range of watersports up close.
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To the horizon 
Kites 
in Hall 1

Passionate
Sailing
in Halls 15-17

Racy
Motorboats
in Halls 4-6, 9-10
and 15

Fascinující 

potápění

v hale 3/4Až na horizont 

draka 

v hale 1                         

Úžasné 

plachtění

v halách 15-17          

360° prožití vodních sportů 
Všichni milovníci světa pod vodou jsou na veletrhu boot v Düsseldorfu na správném místě. 
Nejnovější trendy výstroje a vybavení pro potápění, lákavé destinace, vše spojené s fotografo-
váním pod vodou, jakož i potápěčská věž a testovací potápěčský bazén, lákají laiky i odborníky 
na nadcházející sezónu. Navštivte světově největší přehlídku jachet a vodních sportů v době 
od 22. do 30. ledna 2011 a sami
si prožijte  vodní sporty v jejich
nekonečné rozmanitosti. 

Tel.: +420 541 159 190
Fax: +420 541 159 172
E-mail: 
rehorikova@fairtravel.cz 
www.fairtravel.cz 

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, 
komplexní cestovní služby:    
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
Výstaviště 1
647 00 Brno
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Michal Březina na veletrhu SPORT Life
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Michal Březina je novou vycházející krasobrus-
lařskou hvězdou České republiky. Bruslit začal 
už v sedmi letech a fyzicky náročnému tanci na 
ledě se věnuje dodnes. Dlouhou dobu sbíral na 
soutěžích bronzové, stříbrné i zlaté medaile, ale 
opravdovou pozornost médií na sebe strhl tepr-
ve na olympiádě ve Vancouveru, kde mezi světo-
vou špičkou obsadil výborné desáté místo. Od té 
doby vzbuzuje rozruch všude, kam vstoupí.

„Na led jsem se dostal po výhře českých hoke-
jistů na olympiádě v Naganu,“ vzpomíná na své 
začátky dvacetiletý Březina. Ačkoliv chtěl původ-
ně jít ve stopách čes-
kých hokejistů, nakonec 
skončil u krasobruslení, 
kde je odkázán sám na 
sebe, což mu vyhovuje. 
O výhře či prohře rozhoduje on, není závislý na 
výkonech brankáře a spoluhráčů. Raději spolé-
há na vlastní schopnosti a  proto, aniž by slezl 
z ledové plochy, přešel z hokeje na krasobruslení.

U  jakékoliv prohry se zlobí sám na sebe, každý 
špatný skok bolí jen jeho. „Nejhorší zranění jsem 
si způsobil při čtverného skoku, kdy jsem se při 
pádu protočil tělem a vykloubil si rameno,“ hovoří 
Březina o nepříjemné okamžiku. 

Zážitek z ošklivého pádu pustil z hlavy a vykročil 
dál. Jenže zdraví je chatrné a poté, co na závo-
dech v  Oberstdorfu nesplnil očekávání, vyply-
nula na povrch informace o problémech s  kře-

čovou žílou na tříslech. Březina raději obětoval 
část sezóny a  podstoupil operační zákrok, než 
aby startoval se zdravotním handicapem a podá-
val nepřesvědčivé výkony. Vždyť jeho cílem je 
stoupat výš a  zlepšovat výsledky, 10. místo na 
olympiádě sice bylo ohromných úspěchem, ale 
v roce 2014 v ruském Soči bude tlak veřejnosti 
mnohem vyšší. Ve Vancouveru nemohl nic zkazit, 
v ohromné konkurenci od něj totiž nikdo žádný 
zázrak neočekával.

V hokeji hráči přemýšlí, mozek jim funguje na plné 
obrátky a  snaží se vymyslet kličku kolem proti-

hráče, obelstít gólmana 
a  přežít náraz do man-
tinelu. U  krasobruslařů 
je myšlenkový pochod 
odlišný. Jakmile vstou-

pí na led, prvním rytmem doprovodné hudby se 
mu v hlavě spustí mechanismus, který odstartuje 
sérii pohybů. V  tu chvíli se krasobruslař nesou-
středí na každý pohyb, na to, co udělá za vteřinu, 
za dvě vteřiny. „Vypínám hlavu a myslím na to, 
aby mé tělo reagovalo na choreografii naučenou 
z tréninků.“ 

Jak se bude vyvíjet kariéra brněnského mladí-
ka po rekonvalescenci, teprve uvidíme, každo-
pádně nadále zůstane pod drobnohledem tis-
ku a  fanoušků, kteří si krasobruslení oblíbili. 
„Fanoušky rozhodně potřebujeme, protože jich 
není v porovnání s ostatními sporty tolik,“ řekl na 
veletrhu SPORT Life Michal Březina.

Před vystoupením bývám 
pokaždé nervózní.

michal březina: 
při jízdě na ledě 
vypínám hlavu
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letem během
přes alpy
Chodíte na procházky, ale po pár kilometrech vás již bolí nohy? 
V tom případě na účast v závodu Red Bull X-Alps raději zapomeňte, 
soutěžící v něm musí přejít a na paraglidingovém křídle přeletět celé 
Alpy. Start mají v Salzburgu a cíl v Monte Carlu. Vzdušnou čarou je to 
850 km…
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V tom případě na účast v závodu Red Bull X-Alps raději zapomeňte, 
soutěžící v něm musí přejít a na paraglidingovém křídle přeletět celé 
Alpy. Start mají v Salzburgu a cíl v Monte Carlu. Vzdušnou čarou je to 
850 km…

(c) Olivier Laugero

Létání je nejrychlejší způsob přepravy, 
ale při špatném počasí se musíte 

spolehnout na vlastní nohy
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(c) Felix Woelk

Jan Škrabálek je jediným zástupcem 
České republiky v závodě Red Bull X-Alps, 
v roce 2009 doběhl a doletěl na 15. místě

fairherald 10



Z ávod se koná od roku 2003 každé dva roky, 
přičemž v  posledních dvou ročnících měla 

Česká republika svého zástupce v  osobě Jana 
Škrabálka, který v roce 2009 skončil na 15. místě.

„Závod má jednoduchá pravidla, máte za úkol 
dostat se z jedné strany Alp na druhou. K tomu, 
abychom dorazili do cíle, musíme použít pouze 
paraglidingové křídlo a  nohy. Když není dobré 
počasí a nedá se letět, musíme jít po svých,“ shr-
nuje Škrabálek závod Red Bull X-Alps.

Na závod se přihlašuje kolem stovky lidí, Red Bull 
pak vybere 30 soutěžících a v létě za velké slávy 
je závod odstartován. „Zajímavé je, že po odstar-
tování všichni běží, i s baťohy o váze 8–10 kilo. 
Přitom před sebou máme přes 850 kilometrů,“ 
usmívá se Škrabálek.

Do Monte Carla to musí stihnout za 20 dní. „Jak-
mile první soutěžící dorazí do Monackého knížec-
tví, do 48 hodin závod končí, tudíž ne všichni se ke 
Středozemnímu moři dostanou,“ pokračuje Škra-
bálek, který v roce 2009 zůstal 500 kilometrů před 
cílem, neboť Švýcar Christian Maurer zvládl cestu 
za neuvěřitelných deset dní. „Naprosto bravurně 
ovládá paragliding a přestože bylo špatné počasí 
a  téměř nikdo nelétal, on byl pořád ve vzduchu 
a s přehledem vyhrál,“ vysvětluje Škrabálek. 

Rok 2007 byl však mnohem vyrovnanější. „Málem 
vyhrál rumunský závodník. Jeho strategie byla 
chůze, skoro vůbec nelétal. Našlapal asi 1 200 
km a  zdálo se, že vyhraje. Jenže těsně před 
cílem ho přeletěl Alex Hober, jenž naopak vůbec 
nechodil,“ vzpomíná Škrabálek na rok 2007.

Strategii si závodníci volí sami, prakticky žádný 
z  nich nemá shodnou trasu. „Závod můžeme 
kdykoliv vzdát, pokud dojde ke zranění, máme 
k dispozici lékaře. Nejtěžší je to samozřejmě po 
fyzické stránce, ale každý z nás má svého kole-
gu, který jezdí autem a  vozí veškeré potřebné 
vybavení jako jídlo, pití, boty atd. My si ako-
rát neseme padák, GPS se signálem a  další 
nezbytné náležitosti.“ Spánek je v závodě pře-
pych. Škrabálek spával průměrně 4 hodiny den-
ně a přesto patřil k těm, co si spánku dopřávali 
nejvíce. 

„Během letu a  pochodu dodržujeme zákony, 
nemáme žádná privilegia. Většinou chodíme po 
silnicích, protože jsou nejschůdnější. Nicméně 
máme stanoveno několik bodů, kudy musíme 
projít a kam se naopak nesmíme vůbec dostat, 
zejména pak do chráněných zón. Během letu 
jsou zakázané zóny zrádné, jeden závodník tam 
nechtěně přistál a podle pravidel musel být dis-
kvalifikován,“ zakončuje Škrabálek.

(c) Vitek Ludvik
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gladiátoři nevymřeli, 
jen se přesunuli 
do ragbyové arény
Ragby, americký a australský fotbal – to jsou nejtvrdší kolektivní sporty na světě. 
V Evropě má z této trojice navrch ragby, takže kdo chce vidět tvrdé chlapy v akci, 
ať si zajde na některý zápas české ligy.

„Ragby se věnuji od třetí třídy základní školy,“ 
řekl během exhibice klubu Rugby Bystrc na 
veletrhu SPORT Life jeden z  hráčů. Protože 
se jedná o kontaktní sport, často dochází ke 
zranění, ale míra a vážnost zranění hráčů se 
odvíjejí od techniky hry a hlavně od toho, zdali 
si dávají bedlivý pozor na soupeře. Pokud vás 
v  nestřeženém okamžiku totiž pošle k  zemi 
francouzská lokomotiva jménem Sebastien 
Chabal, budete mít problém.

A srovnání ragby s  americkým fotbalem? 
„Jsou to odlišné sporty, v americkém fotbalu 
se plní akce trenérů. Ragby je naopak kolek-
tivnější, 15 hráčů společně utváří hru,“ dopl-
ňuje jiný hráč za Rugby Club Bystrc. „Americ-
ký fotbalista často říká, že jeho sport je tvrdší, 
a ragbista vám řekne to stejné o svém sportu. 
Ve zkratce řečeno, hlavní rozdíl je v dynamice, 
rychlosti a v tom, že ragby se hraje bez chrá-
ničů,“ uvádí další ragbista.

Pozor na ragbisty
Určitě se vám někdy stalo, že jste si v duchu řekli: „Toho člověka 
bych teda v noci potkat nechtěl…“ Pokud se podíváte na násle-
dující video, pravděpodobně si řeknete, že tyto ragbisty byste 
nechtěli potkat ani za bílého dne, i přes jejich obyčejnou vizáž…

fairherald 12



gladiátoři nevymřeli, 
jen se přesunuli 
do ragbyové arény
Ragby, americký a australský fotbal – to jsou nejtvrdší kolektivní sporty na světě. 
V Evropě má z této trojice navrch ragby, takže kdo chce vidět tvrdé chlapy v akci, 
ať si zajde na některý zápas české ligy.

Exhibice klubu Rugby Bystrc na veletrhu SPORT Life
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v americkém fotbalu 
vás mohou seřezat i bez míče
„Těžko jde s přesností určit, zdali je tvrdší rugby, nebo americký fotbal,“ odpovídá na dotaz srovnání těchto sportů hráč 
klubu Brno Alligators David Mynář. Na jaře ho čeká 17. sezóna v americkém fotbalu a stále mu nechybí elán a nadšení 
do nejsledovanějšího sportu v USA, jenž se v České republice oficiálně hraje od roku 1994.
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V  prvé řadě zkuste čtenářům upřesnit základní 
rozdíly mezi americkým fotbalem a  rugby. Lidé 
často namítají, že fotbal je díky chráničům méně 
nebezpečný…
Ano, v americkém fotbalu jsou chrániče, ale jen na nej-
důležitějších místech, to znamená hlava, ramena, steh-
na, kolena, kostrč a kyčle. Na bocích, zádech a břichu 
není nic. Díky tomu, že máme takové chrániče, můžeme 
jít do kontaktu na plno. V rugby mají hráči snahu dávat 
hlavu bokem, my ale do kontaktu můžeme jít hlavou 
i  celým tělem, čímž je technika skládání protihráčů 
mnohem rychlejší. Je pak rozdíl, jestli do nechráněné-
ho místa dostanete chráničem, nebo holým ramenem. 
Další zásadní rozdíl je ve stylu hry. V  rugby se hod-
ně běhá, kdežto fotbal je rozkouskovaný a hra končí 
po každém spadnutí míče na zem. V rugby může být 
blokován pouze hráč s míčem, naopak v americkém 
fotbalu vás mohou seřezat i bez míče. Tudíž se nemáte 
kam schovat a po každém rozehrání musíte být aktivní, 
jinak vás posadí na zadek. 

Co vás na americkém fotbalu lákalo?
Hrával jsem vrcholově volejbal, kde jsem slavil velké 
úspěchy a  předpokládal jsem, že se stanu profesio-
nálním hráčem. Bohužel jsem pak během krátké doby 
vypadl z  reprezentace a pak mi řekli, že pro mě není 
místo ani v seniorském týmu. Hledal jsem další mož-
nosti a kolem roku 1991 u nás americký fotbal zrovna 
začínal. Podíval jsem se na pár zápasů a přihlásil se do 
klubu Brno Alligators.

O rugby jste neuvažoval?
Určitě jsem to zvažoval, ale raději jsem zkusil fotbal, 
jenž byl v té době čerstvý a neotřepaný. Pravděpodob-
ně jsem si také myslel, že bych se nestihl vypracovat 
natolik, abych mohl hrát na vynikající úrovni. 

A u amerického fotbalu jste se dostal na vynika-
jící úroveň?
Tam se dostávám pořád, stále existují věci, kde je třeba 
se zlepšit. Samozřejmě už jich není tolik, ale ustavičně 
na sobě pracuji. Dnes vím, jaký jsem byl v té době naiv-
ní. Zdálo se mi, že mohu hrát prakticky okamžitě, aniž 
bych o tomto sportu něco věděl. Nyní to sleduji u mla-
dých hráčů, které trénuji. Mohou mít talent, mohou se 
dostat do základní sestavy a první sezonu mít výbor-
nou, jenže pak nastane dvouletý až tříletý útlum. Zatím 
nevím, jak tuto fázi pojmenovat, ale jde o to, že hráč si 
uvědomí systém hry. Zalekne se, že byl hloupý, sport 
si neprostudoval a mohl si lehce přivodit zranění. Chvíli 

v americkém fotbalu 
vás mohou seřezat i bez míče
„Těžko jde s přesností určit, zdali je tvrdší rugby, nebo americký fotbal,“ odpovídá na dotaz srovnání těchto sportů hráč 
klubu Brno Alligators David Mynář. Na jaře ho čeká 17. sezóna v americkém fotbalu a stále mu nechybí elán a nadšení 
do nejsledovanějšího sportu v USA, jenž se v České republice oficiálně hraje od roku 1994.

Quarterback je pilířem celého týmu. 
Čelí neustálému tlaku, musí znát 

strategii, zvládat přesné přihrávky 
a sledovat pohyb protihráčů.
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pak trvá, než získá sebedůvěru a do hry srdcem 
přidá i techniku. No, ale já první rok dobrý neměl, 
teprve postupem času jsem se zlepšoval a zba-
voval strachu. 

Americký fotbal je kontaktní sport, určitě 
dochází ke zranění.
Dochází k  nim během zápasů i  během trénin-
ků. To byla další věc, která mě vedla k fotbalu – 
otestovat své tělo. Ve volejbalu jsem trénoval 
a trénoval, přičemž jsem neměl vůbec představu 
o tom, co se stane, kdybych to do někoho pustil 
na plno. Třeba se kopnete do stolu a  skuhráte 
bolestí, zatímco fotbal vám práh bolesti posou-
vá výš. Ano, problémy s kolenem, kotníkem atd. 
bývají, ale z 95 % případů je to špatnou techni-
kou hráče. 

Vy jste byl někdy zraněn?
Mohu říci, že po šestnácti sezónách, co fotbal 
hraji, jsem neměl žádná velká zranění. Dobře, 
natáhnutý sval nebo naražené žebro bylo, ale 
v  podstatě jsem nevynechal jediný zápas kvůli 
zranění.

Šestnáct let je dlouhá doba, to celou dobu 
hrajete za Brno?
Ne, dva roky jsem studoval ve Finsku, kde jsem 
byl členem finského mistrovského klubu. Pár 
zápasů jsem hrál, ale většinu času jsem trávil 
na lavičce. I tak mi tréninky daly ohromnou zku-
šenost, nesmírně mě to nakoplo a otevřelo oči. 
Z  českého pohledu byli hráči profesionálové, 
i když ve skutečnosti taktéž amatéři.



Tak mě napadá, u  Brno Alligators jste asi 
služebně nejstarším hráčem, že?
V  podstatě máme ještě staršího, ale to je 
manažer a zakladatel Zbyněk Zelinka. Takže ano, 
služebně nejstarším hráčem jsem, ale věkově 
nikoliv. Máme u nás i starší, někteří začnou hrát  
i v 42 letech. Pokud mají zdraví, chuť se překoná-
vat a nebojí se, tak proč ne.

Jde se v ČR fotbalem uživit, může ho hráč 
hrát na profesionální úrovni?
Určitě ne, možná některé kluby poskytují nějakou 
formu kapesného, ale uživit se s  tím rodina roz-
hodně nedá.

Takže kromě práce a  rodinných povinností 
ještě musíte zvládat tréninky, zápasy a posi-
lovnu. Dá se to zvládnout?
No, vstávám před šestou a chodím spát hodně 
pozdě a do toho mám ještě hodně dalších aktivit. 
Naštěstí to jde zvládnout, i když za cenu maximál-
ního nasazení.

Co vám fotbal dal?
Dal mi hodně. Dřív jsem byl namakaný a uzavřený 
do sebe, bál jsem se sílu použít. Rvačky v hospo-
dách jsem nevyhledával. Fotbal mi dal svobodu 
a hlavně sebevědomí. Mohou mě stokrát sestře-
lit k  zemi a  stejně se postavím, přemůžu vlastní 
strach z toho, že na mě běží někdo mnohem větší, 
a jdu do toho znovu. Samozřejmě se někdy stane, 
že uhnete, ale to potom schytá ten za vámi.

Takže se vám stalo, že už jste někdy uhnul?
Ne, na lajně ne. Tam se protivník nemůže rozběh-
nout, uděláte dva kroky a už se navzájem tlačíte. 
Jenže v  obraně je to něco jiného. Tam se před 
vámi protihráči rozestoupí a  z  prostoru vyběhne 
ohnutý hráč s míčem v plné rychlosti. A co potom 
uděláte?

Musíte jít do něj…
No jasně, ale musíte jít do něj rychleji než on. 
S menší rychlostí vás trefí a odhodí. Nebo když 
chytáte balón, natahujete po něm ruce a  v  ten 
okamžik už na vás tlačí soupeř. Znenadání vás 
pohltí strach a začnete myslet na to, co by vám 
mohl udělat. Najednou se zaleknete a  stáhnete 
ruce dolů. Přitom on vás stejně trefí, s míčem i bez 
míče. Je nutné izolovat strach, já se samozřejmě 
také bál, ale překonal jsem to. 

David Mynář (*1975) 
Hráč a trenér klubu amerického fotbalu Brno Alligators 
Americký fotbal hraje od roku 1994 
Člen All-star teamu na ME skupiny C 2003 v Dánsku 
Kapitán české reprezentace 2003 v Dánsku
Povolání: ředitel realizace Sabris, s.r.o.
ženatý, 2 děti
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po chybě bych raději nežil
Sledujete sportovní přenosy a v pohodlí domácího křesla bědujete nad chy-
bami komentátorů? Zkuste si na chvíli vypnout zvuk a komentujte dění na 
obrazovce jako by vás poslouchaly tisíce lidí. 
„Když udělám chybu, okamžitě mám na zádech kaluž a raději bych nežil,“ říká 
s nadsázkou David Hanáček, jenž komentuje přímé přenosy závodů NASCAR 
na motoristické televizi Sport 5.

„Většinou začínáme kolem sedmé a  osmé 
v  neděli večer. Jsou to přímé přenosy z  USA, 
takže musíme počítat s  časovým posunem,“ 
pokračuje Hanáček. Sezóna NASCAR čítá  
36 závodů a některé se jedou i pod noční oblo-
hou za umělého osvětlení. „To začínáme komen-
tovat třeba o půl druhé v noci a končíme až nad 
ránem. Nejdéle jsem komentoval čtyři a půl hodi-
ny. Byl to noční závod na 600 mil a hodně nás 
to vysílilo. Naštěstí se na dráze dělo hodně věcí 
a vždy bylo o čem povídat,“ vysvětloval Hanáček, 
jehož kolegou za mikrofonem je Petr Minařík.

Společně komentují závody NASCAR již třetí 
sezónu a stala se z nich dobře sehraná dvojka. 
Nicméně občas nastane situace, kdy indispono-
vaného Minaříka musí někdo zastoupit. „Je to 
trochu složitější, protože jste zvyklí na jednoho 
partnera. Nervózní jsem byl s Petrem Horákem, 
který je v tomto oboru profesionál a má za sebou 
několikaleté komentování formule 1,“ vzpomíná 
Hanáček na svůj desátý závod vůbec. „Otočil se 
ke mně čelem a vedl se mnou rozhovor, což mne 
ještě víc znervóznilo, ale zvládli jsme to výborně.“

Po třech letech si mluvení do mikrofonu osvojil, 
ale na své začátky nikdy nezapomene. „Nedávno 
jsem slyšel pár minut z první sezóny a raději jsem 
to vypnul,“ smál se Hanáček. A chyby a zkomo-
lená slova během komentování? „Na ty pro jis-
totu rychle zapomínám. Jsou to takové perličky, 
za které nemůžete. Zamotáte se do extra dlou-
hého souvětí, vynecháte, nebo přidáte písmenko 
a je hotovo. Jednou jsem na otázku, kterou nám 
e-mailem poslal divák, Kam se poděl Petr Mina-
řík?, odpověděl: Petr Minařík se podělal do Le 
Mans, což můj tehdejší spolukomentátor nevy-
držel a lehce se zasmál do mikrofonu.“

David Hanáček by se komentování jiných spor-
tů nebránil, ale příprava by ho stála více času. 
„NASCAR jsem sledoval dlouho předtím, díky 
tomu jsem tuto práci vlastně získal. Příprava tak 
není příliš intenzivní, protože mám všeobecný 
přehled o dění. Ale kdyby přišla nějaká nabídka 
na komentování nemotoristického sportu, určitě 
bych ji bral,“ zakončuje Hanáček.

David 
Hanáček 
komentuje 
závody 
NASCAR od 
roku 2008.
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Simoni definitivně skončil s dráhou profesionálního 
cyklisty po letošním závodě Giro d´Italia, kde byl 
v cíli klasifikován na 69. místě. Devětatřicetiletý Ital 
uznal, že na mnohem mladší soupeře už nestačí 
a rozhodl se odejít do sportovního důchodu.

Co však jen bude Simoni, který celý život zasvě-
til cyklistice, dělat? Samozřejmě zůstane v  obo-
ru, místo závodění by se chtěl stát mechanikem 
profesionálního týmu, alespoň to tvrdil na veletrhu 
Bike Brno.

Kdo Simoniho nepotkal na veletrhu, může se vydat 
do jeho rodného města Palo di Giovo, kde si ote-
vřel cyklistickou prodejnu. V městečku se narodil 
i slavný Francesco Moser, který byl pro Simoniho 
velkou inspirací.

Po půlhodinovém shrnutí vlastního životopisu 
a seznámení se zákulisím profesionálního cyklisty 

se Gilberto Simoni odporoučel k expozici svého 
sponzora a místo na pódiu přenechal přednášce 
o správném posedu na kole.

Body Geometry Fit
Vyrazíte na dlouhou jízdu na kole a už v jejím prů-
běhu vás bolí celé tělo? Abyste takovým obtížím 
předešli, stačí absolvovat Body Geometry Fit, čili 
kurz správného posedu na kole. Ačkoliv se náma-
ze svahů nevyhnete, bolet vás budou až o hodně 
později.

Spousta cyklistů v  podstatě vůbec neví, jak má 
správně sedět na kole. Program BG Fit ho to nau-
čí a omezí tím problémy s bolestí v bederní oblasti, 
hrudní a  krční páteře. Jednoduše řečeno, jedná 
se o  metodu správného nastavení sedla, řídítek 
a šlapátek. Autorem BG Fitu je mezinárodní spor-
tovní lékař a atletický trenér Andy Pruitt. 

mechanik gilberto simoni
Veletrh Bike Brno poctil svou návštěvou dvojnásobný vítěz etapového cyklis-
tického závodu Giro d´Italia z let 2001 a 2003, italský závodník Gilberto Simo-
ni. O  své bohaté kariéře se rozpovídal na podiu, kde mu tlumočníka dělal 
kamarád a kolega z branže Ján Svorada. 
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jste bohatí a slavní?
kupte si loď!
Bývalý pilot formule 1 Eddie Irvine ví, o čem mluví. Ve své autobiografické 
knize napsal: „Můj kamarád mi jednou řekl, ať si koupím loď, jakmile budu 
mít dostatek peněz. Pomyslel jsem si, že loď potřebuji stejně nutně jako díru 
v hlavě. Pak jsem si jednu koupil a zjistil, že své peníze nemůžete utratit lep-
ším způsobem.“ Takže rada zní: až budete bohatí a slavní, kupte si loď, která 
se stane vaším útočištěm před okolním světem. K takovému účelu se určitě 
hodí i loď Galeon 325 HT, jež byla k vidění na veletrhu boat Brno.

Dobrá, s Galeonem 325 HT byste rozruch v pří-
stavišti Monte Carla neudělali, ale na českých pře-
hradách by vám ji záviděl každý rekreant. Přesto 
by bylo lepší se s ní vydat na moře a nechat se 
houpat na vlnách několik dní. Stačilo by nakoupit 
zásoby jídla a pití a na několik dní si dát oddych. 
Na pevninu by vás nic netáhlo, dvě patra, dvě 
místnosti, pět postelí, koupelna s WC, kuchyňka 
a další základní vybavení vás zaručeně uspokojí. 
Samozřejmě před plavbou byste museli našetřit 
188 000 eur na samotnou loď.

Napůl uzavřený model Galeon poskytuje dosta-
tek soukromí a ochranu před nepřízní počasí. 

Dynamicky tvarovaná střecha může být v případě 
potřeby otevřena. O rozpohybování lodě se starají 
dva dieselové motory Volvo Penta s výkonem 450 
koní. Jejich spotřeba se pohybuje kolem 35 litrů 
na hodinu při rychlosti 40 km/h, resp. 22 uzlů.

Takže pokud pracujete na tom, aby se o vás 
psalo v médiích a novináři vás pronásledovali na 
každém kroku, je Galeon 325 HT jednou z mož-
ností, jak utéci před dotěrnými pohledy a blesky 
fotoaparátu; zcela v duchu přísloví Slavná osob-
nost je člověk, který po celý život těžce pracoval, 
aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby 
ho nikdo nepoznal.
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22. - 30.1. 2011
www.boot.de

360° Watersports Experience.
Anyone who yearns for speed, sparkling water, sea-spray in their face and wind 

in their hair will fi nd fascinating motor boats as well as, the latest technology 

and equipment for every occasion and taste at boot Düsseldorf.  Visit the world’s 

largest yacht and watersports exhibition from 22nd – 30th January 2011 and 

experience the complete range of watersports up close.
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in Hall 1

Passionate
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Racy
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360° prožití vodních sportů 
Všichni milovníci světa pod vodou jsou na veletrhu boot v Düsseldorfu na správném místě. 
Nejnovější trendy výstroje a vybavení pro potápění, lákavé destinace, vše spojené s fotografo-
váním pod vodou, jakož i potápěčská věž a testovací potápěčský bazén, lákají laiky i odborníky 
na nadcházející sezónu. Navštivte světově největší přehlídku jachet a vodních sportů v době 
od 22. do 30. ledna 2011 a sami
si prožijte  vodní sporty v jejich
nekonečné rozmanitosti. 

Tel.: +420 541 159 190
Fax: +420 541 159 172
E-mail: 
rehorikova@fairtravel.cz 
www.fairtravel.cz 

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, 
komplexní cestovní služby:    
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
Výstaviště 1
647 00 Brno
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concorde liner: 
dům na kolech
Se správným pomocníkem nepotřebujete jezdit na dovolenou každé léto, se 
správným pomocníkem totiž můžete trávit dovolenou po celý rok. Obytný 
automobil Concorde Liner, který se představil na veletrhu Caravaning Brno, 
je k tomuto účelu jako dělaný. Že chcete projíždět úzkými uličkami španěl-
ských vesniček a Concorde by vám tuto možnost neposkytl? Není to prav-
da, do obytného vozu lze zaparkovat malý automobil, který pak využijete, 
kdykoliv budete chtít.

Pokud chcete vědět, co všechno by obyt-
né vozy měly splňovat, Concorde Liner je tím 
nejvhodnějším příkladem. Šířka interiéru je 2,5 
metru, což dává dostatečný prostor k  poho-
dlnému obývání luxusního interiéru. Concorde 
samozřejmě není určen pouze k letním radován-
kám, příznivci zimního období s ním mohou tak-
též vyrazit do světa, přičemž teplo přechodného 
domova jim bude dodávat podlahové topení.

Kuchyňka, ložnice a  koupelna jsou samozřej-
mostí. O  tom, že jsou vedeny v přepychovém 
stylu, je škoda mluvit. Snad žádný kousek inte-
riéru nevypadá u Concordu Liner fádně. 

Automobily Concord jsou stavěny na podvoz-
cích Man nebo Iveco. Podvozky jsou uzpůsobeny 
k plynulejší a stabilnější jízdě. Kokpit řidiče byl zvý-
šen v rámci lepšího výhledu a manévrovatelnosti.
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Trendem poslední doby je oživovat zašlé legendy, 
jež brázdily silnice po celém světě. Stačí si vzpo-
menout na druhou generaci Volkswagenu Brouk 
nebo nejnovější Fiat 500. A zdá se, že do této sku-
piny bude možná patřit i Volkswagen Transporter. 

Kanadský designér Alexandre Verdier se nechal 
okouzlit jednoduchostí tohoto německého vozidla 
a navrhl moderní obytný vůz podobající se první-
mu Transporteru. Však také přiznal, že původnímu 
VW chce vdechnout život. „Filozofie tohoto vozu 
je úžasná,“ uvádí Verdier. „Jde o  nový způsob 
použití technologií. Chci postavit automobil s níz-

kým dopadem na životní prostředí a co největším 
propojením s přírodou.“

Minibus má pohánět hybridní dieselový motor, na 
střeše disponovat solárními panely, které zvýší ener-
getickou nezávislost na vnějších zdrojích a hlavně 
přiblíží jejich majitele k přírodě. Fakt, že vůz dispo-
nuje palubním počítačem, GPS, nebo Wi-fi, což 
majitele naopak propojuje s okolním světem, pomi-
neme. Cena Volkswagenu se má pohybovat okolo 
130 000 dolarů, cenu za základní model by Verdier 
chtěl srazit na 69 000 dolarů. Co z toho plyne? Pro 
novodobé hippies tento vůz určitě nebude…

vše, co potřebujete, 
je láska… a volkswagen
transporter
Jimi Hendrix, dlouhé vlasy, (přinejlepším) marihuana, poncho, volná láska 
a  Volkswagen Transporter – tak lze stručně charakterizovat dobu hippies. 
Zastánci míru a lásky, kteří nevěřili nikomu, komu bylo přes třicet, buď ces-
tovali stopem, nebo v první generaci Volkswagenu Transporter, který se stal 
motorizovaným symbolem hippies.

fairherald23



cesta kolem světa
arabského šejka
Desert Challenger je vrcholem ledovce luxusních karavanů, které mohou 
pokořit téměř jakýkoliv terén. Na zakázku dělaný karavan pro šejka ze Saud-
ské Arábie má rozlohu interiéru přibližně stejnou jako jednopokojový byt, při-
tom však disponuje luxusem hodným životního stylu šejka.

Otázkou je, zdali s  ním majitel vůbec nějakou 
cestu kolem světa podnikne, jedno je však jisté – 
Desert Challanger je chloubou rakouské firmy 
Action Mobil, která se výrobou speciálních terén-
ních karavanů zabývá.

Pojízdný byt je dlouhý 12 metrů a široký tři metry, 
přičemž po vysunutí bočních partií se šířka roz-
roste na pět metrů. Interiér je veden v  luxusním 
stylu, nechybí kvalitní dřevěný nábytek, samo-  

statná kuchyň s pecí a grilem, tři velké televize 
nebo osm bezpečnostních kamer. Váha vozidla 
je úctyhodných 33 tun. Výkon 600 koní dese-
tiválcového motoru přenášejí na vozovku čty-
ři nápravy. Spotřeba nafty je vysoká, nicméně 
to arabského šejka netrápilo a v prostoru mezi 
kabinou a obytným prostorem si nechal nainsta-
lovat nádrž na 2400 litrů. Cena modelu Desert 
Challenger vyrobeného na zakázku se pohybuje 
okolo 1,3 milionu eur. 
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cesta českých
dobrodruhů kolem světa
Před výpravou jim pravicí potřásali komunističtí funkcionáři, po návratu do 
rodné země je vítal dav občanů České a Slovenské Federativní Republiky. 
Expedice s názvem Tatra kolem světa procestovala 6 kontinentů, 67 zemí, 
najela přes 200 000 kilometrů a domů se vrátila po 37 měsících.

Přinesla expedice nějaké hmatatelné výsledky? 
Nikoliv, jen prověřila výdrž techniky a schopnosti 
posádky. To ovšem nesnižuje význam expedi-
ce, která se na počátku setkávala s obrovským 
zájmem veřejnosti. Starší generace si možná 
vzpomínají na reportáže před startem výpravy 
18. března 1987, ty mladší generace si pravdě-
podobně vybavují kovový model Tatry 815 GTC.

Posádka s „bytem na kolech“ dostala jedinečnou 
příležitost poznat krásu cizích zemí, ale ne vždy 
probíhala cesta kolem světa podle představ. 
V  Guatemale byla deset dní držena ve vězení 
s podezřením ze špionáže, v USA ji po celou ces-
tu sledovaly tajné bezpečnostní složky a v Číně 
tragicky zahynul jeden z členů výpravy. 

Základní výbava Tatry 815 GTC se dramaticky 
nelišila od klasicky zařízených panelových bytů. 
Kuchyňka, postele, konferenční stůl, sprcha (na 
toaletu se chodilo ven) a další vybavení poskyto-
valo účastníkům expedice pohodlí po celou cestu. 

Jejich návrat domů však neslavilo tolik lidí jako 
jejich odjezd. Reportéři okamžitě vytasili otázky 
na téma spekulativního přínosu expedice a prak-
ticky tříletá cesta upadla velmi rychle v zapomně-
ní. Modrostříbrnou Tatru 815 dnes najdete v kop-
řivnickém muzeu, kde tiše odpočívá po boku 
svých o nic méně slavnějších kolegyň.

Dokument expedice TATRA kolem světa >>

Zdroj: gtc.zpc.cz
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Jak se padá do Macochy…
Skočíte ze skály, mostu, věže nebo mrakodrapu 
a  letíte volným pádem. Pak otevřete padák a něko-
likavteřinový adrenalin je u konce. Tak tomu se říká 
B.A.S.E. jump, kde každý chybný úsudek může zna-
menat smrt. Jeden takový extrémní B.A.S.E. jump 
proběhl i do propasti Macocha, který byl prezentován 
na veletrhu SPORT Life prostřednictvím výborného 
pseudodokumentu. 

Podívejte se na trailer 
k dokumentu Ecce ach maco >>

Na kole po starých 
železničních tratích?
Cyklistická komunita volá po hustší síti cyklostezek. 
Pro příští rok bylo na jejich výstavbu a údržbu vyčle-
něno 160 milionů a  jednou z  možností, jak cyklos-
tezky dál rozšiřovat, je využití starých nepoužívaných 
železničních tratí, o  čemž informoval na konferenci 
v rámci veletrhu Bike Brno Karel Havlíček ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. K realizaci tohoto plánu 
by mohlo postupně dojít v  roce 2011, ale k úspěš-
né přeměně železničních tratí je zapotřebí překonat 
spoustu administrativních překážek.

Nicolai Bangsgaard strávil 
čtyři roky na kole
Za tu dobu urazil 62  185 kilometrů a  procestoval  
53 zemí a  6 kontinentů. V  dubnu 2006 totiž zahá-
jil cestu kolem světa a do rodného Dánska se vrátil 
v únoru 2010. Své zážitky z cest popisoval na festi-
valu Cyklocestování během veletrhu Bike Brno. Objet 
svět mu trvalo přesně 1 413 dní a jak sám přiznal, nej-
větší nebezpeční se neskrývalo v jedovatých hadech 
nebo pavoucích, ale v dopravě. 

Replika 60 let staré lodě
Na veletrhu boat Brno se v  přehlídce moderních 
a  luxusních lodí vyjímala replika dřevěné moto-
rové lodě Chris Craft, která se vyráběla v  letech  
1940–1944. Jde o kompletně českou výrobu věrně 
kopírující slavné plavidlo. Primárním materiálem je 
mahagon a  jasan, z vnější strany loď chrání čtrnáct 
a více vrstev laku, také nerezové prvky byly vyrobeny 
na zakázku v České republice.
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Pro veřejnost
Přijďte si k nám zahrát bowling na 
osmi profesionálních drahách, kulečník, 
pétanque nebo jen tak posedět v naší 
restauraci, v letních měsících také na 
příjemné zahrádce. Nabízíme široký výběr 
teplé a studené kuchyně, v pracovní dny 
podáváme polední menu. Využít můžete 
rovněž služeb našeho BowlingProShopu.

Pro firmy a větší skupiny
Kapacita restaurace o 80 místech a dalších 
48 míst k sezení u bowlingových drah 
přímo vybízí k pořádání firemních akcí, 
teambuildingů, oslav a společenských 
setkání. Rádi Vám zorganizujeme turnaj 
v bowlingu či pétanque včetně veškerého 
občerstvení a zajištění pohárů pro vítěze.
Objednávejte zde: mrazkova@bowlingstodola.cz

tel.: 775 994 993, e-mail: info@bowlingstodola.cz

www.bowlingstodola.cz

Kde nás najdete?
V klidné části Brna, v Komíně, 5 minut autem od centra 
a brněnského výstaviště, na ulici Podveská 22. 
Bezproblémové parkování přímo u objektu je samozřejmostí.

mapa





NA SNĚHU
IN THE AIR
SEDMIMÍLOVÉ BOTY

POTÁPĚNÍ
KMENOVÉ LEZENÍ

VITAMÍNY
SEGwAY
MOTOROVÝ ČLUN

ČUTANÁ
SVORADA A SIMONI

STANY
SPACÁKY
BIKE TRIAL
BÍLÁ JE DOBRÁ

KARAVANY
RETROKOLA
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vada řeči není 
ojedinělý jev
Koktajících lidí, odborně 
řečeno balbutiků, je v České 
republice nemalé množství. 
Vadou řeči u  nás trpí asi 
150  000 lidí a  komunikovat 
s takovým člověkem vyžadu-
je trpělivost. Pamatujme, že 
dokončováním věty za kok-
tajícího člověka bychom 
se dopustili společenského 
faux paus.

Protože koktavost může mít řadu 
příčin, je i  její terapie mnohostranná, 
vyžadující komplexní přístup. Jed-
ním z  nich je terapie uměním, která 
postiženým pomáhá zbavit se stresu 
a napětí. Právě na toto téma probíha-
la na veletrhu Medical Fair Brno kon-
ference Umělecké terapie v  logopedii 
a sociálních službách.

Konferenci na brněnském výstavišti 
obohatil profesor David Shapiro z ame-
rické Western Carolina University či 
zástupci Centra pro terapii koktavosti 
Michala Palina, bývalého člena britské 
legendární divadelní skupiny Monthy 

Python, který zaštítil insti-
tuci svým jmé-

nem.

VZNIK KOKTAVOSTI
Přesnou příčinu koktavosti se věd-
cům nedaří zjistit. Původ vady v ply-
nulosti řeči můžeme najít v dědičnosti, 
taktéž se projevuje vlivem sociálního 
prostředí a může být dokonce vyvolá-
na, ačkoliv k těmto případům dochází 
zřídka. Některá náboženství označují 
koktavost za důsledek předchozího 
hříšného života. Jednotné vysvětlení 
koktavosti tak neexistuje, ale pokud se 
u člověka projeví, čeká ho psychický 
konflikt mezi myšlením a řečí a hlavně 
okolním světem. Verbální komunikace 
s ostatními lidmi mu činí potíže a buď 
se s tímto handicapem vyrovná, nebo 
v sobě podnítí nechuť hovořit.

JOSEF PEŠÁK S VLASTNÍ TEORIÍ
Profesor Josef Pešák z  Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v  Olo-
mouci nesouhlasí s tvrzením, že poru-
cha řeči má původ v  mozku. Podle 
něj stojí za koktavostí překážka na pli-
cích, konkrétně křeč v hladkém sval-
stvu obepínající cestu spojující plicní 
sklípky s  průdušnicí. Profesor Pešák 
je přesvědčen, že koktavost lze ome-
zit uvolněním dýchacích cest pomo-
cí inhalace léku pro astmatiky. Lék 
bohužel dostanou pouze astmatici na 
předpis, profesor Pešák však usiluje 
o  novou mezinárodní klasifikaci kok-
tavosti, která by ji zahrnula mezi respi-

rační nemoci.

Julia Roberts

Bruce Willis

Marylin Monroe

Charles Darwin

Winston Churchill

Tiger Woods

Známé osobnosti, které 
se potýkaly s vadou řeči
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CHIRURGICKÉ NÁSTROJE V MINULÝCH STOLETÍCH
Kliknutím na obrázek zjistěte, k čemu nástroj sloužil.

JAK JSEM ABSOLVOVAL BYPASS SRDCE
Povinná praxe na středních či vyšších odborných 
školách zákonitě patří do kalendáře školního 
roku. I  já se během studia praxi nevyhnul, nic-
méně namísto těch nudnějších oborových jsem 
vyhledával atraktivní měsíční „povyražení“. To, co 
na mě čekalo během praxe v televizní společnos-
ti, jsem ale nečekal. Do krátkodobé práce jsem 
nastoupil v období, kdy tato televizní společnost 
zprostředkovávala přímé přenosy operací v rám-
ci kardiologických dnů v  olomoucké, ostravské 
a  třinecké nemocnici. V  Olomouci a  Ostravě 
jsem byl přítomen perkutánní koronární angio-
plastice čili zákroku, kdy je tepnou zaveden drát 
do zúžených cév, které se pak roztahují. Ovšem 
v Třinci byla má zkušenost s chirurgickým zákro-
kem o  něco pestřejší. Aniž bych předem něco 
tušil, byl jsem s kamerou vyslán do operačního 

sálu, abych natočil začátek přímého přenosu 
operace. Při vstupu do vysoce sterilizovaného 
prostředí ve mne zavládla nejistota, vrcholem pak 
byla informace, že mám natočit úvod operace 
srdce, respektive bypassu. To pro člověka, které-
mu se u doktora při braní krve dělají mžitky před 
očima, nebylo dobré zjištění. Se zatnutými zuby 
jsem zabral pracující chirurgy a namířil kameru na 
otevřený hrudní koš s  tlukoucím srdcem. První 
minuty jsem s obrovským úsilím natočil, pak mě 
přišel vystřídat kolega a  já si mohl oddechnout. 
Koutkem oka jsem ještě zahlédl zakrvácenou 
pilu na otevírání hrudníků a pak jsem raději pelášil 
na čerstvý vzduch. Operace se nakonec zdařila 
a pacient byl odvezen do pooperační místnosti. 
Doktoři v konferenčním sále zatleskali chirurgům 
v akci a já se pomalu těšil zpět do školních lavic.

Aleš Sirný

fairherald31



motortechna: 
bleší trh pro veterány
Palivové nádrže, klikové hřídele, svíčky, zapalování, světelné ukazatele a další 
nepřeberné množství náhradních dílů k historickým automobilům a motocy-
klům – to vše mohou vášniví konstruktéři a restaurátoři najít na akci Motor-
Techna, kterou dvakrát do roka hostí brněnské výstaviště. 

Avšak MotorTechna není jen o náhradních dílech, najdete na ní i patřičně související literaturu a sbě-
ratelské předměty včetně pradávných hraček, nad kterými zaplesá srdce snad každého tatínka. 
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štětcem ke štěstí 
a slávě
„Když budete čekat, jediné, co se vám stane, je, že zestárnete.“ Snad v duchu 
tohoto přísloví se Daniel Šenkeřík snaží splnit životní cíl a stát se profesionál-
ním malířem motoristického sportu. Zatím zůstává jeho činnost koníčkem, 
ale snu se nevzdává.

Na MotorTechně byl jeho skromný stánek, obklo-
pený náhradními díly a  součástkami, trochu 
v pozadí, ale bystrý zrak fanoušků motorsportu 
ihned rozpoznal na prodávaných tričkách krás-
né linie závodních automobilů mercedes, ferrari, 
lotus nebo tyrrell. A kdo neomezil setkání s Dani-
elem Šenkeříkem na pouhý „nákup a odchod“, 
zjistil, že před ním stojí vynikající motoristický 
malíř, jehož obraz vlastní i  šampión formule 1 
z roku 2007 Kimi Räikkonen.

„Fascinují mě příběhy automobilových gladiáto-
rů, jejich nasazení, smysl pro fairplay a také jejich 
osudy,“ říká o sobě Šenkeřík. „Od raného věku 
jsem doslova hltal vše, co se dalo u nás sehnat 
o  automobilových závodech. K  samotnému 
malování poté už zbýval jen krůček.“

Jeho obrazy byly k vidění i na letošním veletrzích 
AUTOTEC & AUTOSALON a v České republice 
již uspořádal 20 výstav. 
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gaudeamus potvrdil 
rčení „škola hrou“
První listopadový týden věnovalo brněnské výstaviště studentům středních 
škol, v pavilonu F se totiž konal Evropský veletrh pomaturitního a celoživot-
ního vzdělávání Gaudeamus 2010. O tom, že rčení „škola hrou“ neplatí pouze 
pro první stupeň základních škol, dokazovaly vysoké školy prostřednictvím 
zajímavých expozic v podobě elektromobilu, robota, závodního monopostu, 
vodíkového jezdce nebo prostou výrobou zmrzliny. Nechyběla ani předváděcí 
akce Univerzity obrany, kdy se vojáci spouštěli ze stropu po laně dolů a stříleli 
slepými náboji.
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ověřte si své znalosti
Vyzkoušejte si státní maturitu a odpovězte na jednu otázku z vybraných předmětů.

ČESKÝ JAZYK
Která z následujících vět obsa-
huje chybně užité sloveso?
A)  Jen na severozápad zasahují 

výběžky Skandinávských hor.
B)  Kontinentální podnebí se 

vyznačuje chladnými zimami.
C)  Pobřeží lemuje 6 550 téměř 

výhradně drobných ostrovů.
D)  Více než dvě třetiny povrchu 

Finska obývají zdravé lesy.
Správná odpověď >>

MATEMATIKA
Jaký je nejmenší společný 
násobek n čísel 30, 25 a 180?

Správná odpověď >>

OBČANSKÁ 
NAUKA
Najednou se táta splašil, beze 
slova sebral svůj kufřík, podiv-
ně se zašklebil a se slovy: „Tak 
já tedy jdu,“ nechal obě šoko-
vané ženy u pultu. Ale ve svém 
amoku nepočítal s jednou věcí. 
S  dubovým prahem. Rozehnal 
se ke dveřím, rozevlátě si ote-
vřel a zakopl.

O který typ temperamentu se 
jedná v případě táty ve výcho-
zím textu?
A) sangvinik
B) melancholik
C) cholerik
D) flegmatik

Správná odpověď >>

DĚJINY UMĚNÍ
…posvátný okrsek a  město, 
ležící v horském údolí dnešního 
východního Libanonu.
Založeno Féničany, v  helénis-
tickém období obsazeno Řeky, 
kteří město přejmenovali na
Héliopolis. Nejvýznamnějším je 
posvátný okrsek hlavního Jovo-
va chrámu a zejména
mohutné megalitické terasy.

O kterém z následujících míst 
se píše ve výchozím textu?
A) Baalbek
B) Pergamon
C) Palmýra
D) Tripolis

Správná odpověď >>

DĚJEPIS
Všechny důležité události v prů-
běhu lidských dějin povstaly ze 
slavných činů a jen z nich plyne 
veškeré poučení pro potom-
stvo. Potřebujeme snad vědět, 
co cítil *****, když se dozvěděl, 
že bitvou u Aktia se stává vlád-
cem celé zeměkoule? (I. Pears, 
Neviditelná chvíle rozhodnutí) 

Která z  následujících osob-
ností patří na vynechané místo 
(*****) ve výchozím textu? 
A) Augustus 
B) Caligula 
C) Caesar 
D) Nero

Správná odpověď >>

BIOLOGIE
Pravidelná a  přiměřená fyzic-
ká námaha muže být prevencí 
proti některým chorobám. Kte-
ré z následujících tvrzení o pre-
ventivním účinku pravidelného 
cvičení není správné?
A)  Pravidelný pohyb napomáhá 

posilování kostí a oddaluje 
riziko možné osteoporózy.

B)  Fyzická námaha přispívá 
k odbourávání tukových 
rezerv, a tím snižuje rizika 
arteriosklerózy.

C)  Pravidelné posilování svalů 
trupu snižuje namáhání 
pátere a významně přispívá 
k omezení bolesti zad.

D)  Pravidelná fyzická zátěž 
doplněná stravou bohatou 
na minerály je nejvýznamněj-
ší prevencí vzniku ledvino-
vých kamenu.

Správná odpověď >>

ZEMĚPIS
Které z následujících středisek 
cestovního ruchu má během 
roku nejvyrovnanější počet 
návštěvníku?
A) Rokytnice nad Jizerou
B) Máchovo jezero
C) Frenštát pod Radhoštem
D) Františkovy Lázně

Správná odpověď >>

fairherald35



v pavilonu f se hrál
profesionální badminton
Badminton, který se ve fyzické náročnosti může měřit i s jinými kolektivními 
míčovými hrami, byl ve dnech 30. 9. až 3. 10. hlavním lákadlem brněnské-
ho výstaviště, v pavilonu F se totiž konalo 39. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY V BADMINTONU.

Špičkoví hráči z 32 zemí od čtvrtka do neděle 
soupeřili o titul mistra republiky. Domácí želízka 
v ohni, a bylo jich dost, však do finále nepo-
stoupily. Z českých hráčů a hráček se nejdále 
probojovala Kristýna Ludíková, která skončila 
ve druhém kole.

Z Brna odjížděli jako vítězové hráči z Dánska, 
ženské dvouhře dominovala Jorgensenová, ve 
čtyřhře zase pár Maas-Tabelingová. V mužské 
dvouhře putoval pohár do Indie, z vítězství se 
totiž radoval Ajay Jayaram. 

Krátká historie badmintonu
Badminton patří mezi nejstarší sporty na světě – první doložené záznamy o tomto sportu pochá-
zejí ze 7. století z Číny. Hra na principu odbíjení opeřeného míčku byla hrána také v Japonsku 
a Koreji. Mimo asijský kontinent se badmintonu podobné hry provozovaly mezi indiány Severní, 
Střední i Jižní Ameriky a dokonce i ve středověké Evropě, kde však byla časem tato hra zapome-
nuta. Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou nazývanou jako poona, pojmenovanou 
podle indického města Puna, kde jej v okolo roku 1850 „objevili“ britští vojáci. Ti hru přivezli do 
anglického hrabství Badmintonu. V roce 1934 byla založena IBF (International Badminton Fede-
ration – Mezinárodní federace badmintonu). Od roku 1992 byl badminton natrvalo přizván do 
rodiny olympijských sportů.
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HOLIDAY INN BRNO 
Křížkovského 20, CZ – 603 00 Brno 
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz Člen skupiny:

www.hibrno.cz

H o t e l o v ý  k o m p l e x  v  s o u s e d s t v í  v ý s t a v i š t ě

Pokud se u nás ubytujete, určitě se budete cítit jako doma!
•  Bezkonkurenčně nejbohatší snídaně ve městě uspokojí všechny mlsné jazýčky.

•  Kávu a čaj si můžete uvařit přímo v pokoji – Coffee set je Vám vždy k dispozici i se všemi 
ingrediencemi.

•  Zapomněli jste si zubní kartáček či holení? Tyto i další hygienické a kosmetické pomůcky 
Vám věnujeme ve speciálním „jednoporcovém“ balení.

•  Potřebujete vyžehlit či vyprat košili? Naše vlastní prádelna si s tím poradí.

•  Pokud přijedete i s dětmi, máme tu pro Vás dětský program vč. malého suvenýru na památku. 

•  A další milé samozřejmosti jako je snadné a bezpečné parkování, polštářové menu či unikátní 
věrnostní program.

Zimní konferenční balíček Sezónní menu Rezervace pokojů



MINERÁLY BRNO

20.–21. 11. 2010
sobota od 9.00 do 17.00 h
neděle od 9.00 do 16.00 h
Vstupné: 60 Kč, zlevněné 30 Kč

Brno – Výstaviště, pavilon E 

www.mineralybrno.cz

25. mezinárodní prodejní výstava 
minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Originální vánoční dárek z přírody 
Pro návštěvníky bude k  dispozici přede-
vším široký sortiment šperků a opracovaných 
kamenů, ke koupi budou i další výrobky včet-
ně dekoračních předmětů a bytových doplňků. 
Minerály Brno jsou také burzou sběratelů, kteří 
se nepochybně přijedou pochlubit nejzajíma-
vějšími kousky ze svých sbírek. Podstatnou 
výhodou pro návštěvníka je nákup zboží za 
nejnižší ceny přímo od výrobců, dovozců nebo 
sběratelů. V  rámci doprovodného programu 
proběhne soutěž, první cenou bude diamant 
a  i  další ceny budou z  oblasti drahých kovů 
a drahých kamenů. 

Návštěvníci si také budou moci prohlédnout 
doprovodnou výstavu o vzniku a výskytu jantaru. 
Ve vitrínách budou moci shlédnout ukázky nej-
známějšího baltského jantaru, nebudou chybět 
exponáty z Čech, Sicílie, Rumunska, Madagas-
karu nebo Dominikánské republiky.

Autorská kolekce šperků Blanky Matragi 
Světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi 
vytvořila autorskou kolekci šperků pro společnost 
Diamonds International Corporation a osobně je 
představila letos v září v Praze. Návštěvníci Mine-
rálů Brno budou mít jedinečnou příležitost shléd-
nout část této autorské kolekce na vlastní oči.

Blanka Matragi vytvořila návrhy náhrdelníků, 
náušnic a prstenů a přísným okem dohlížela i na 
samotnou realizaci. Drahé kameny byly vybrány 
v různých částech světa tak, aby přesně odpoví-
daly jejím představám. Proces od návrhu po rea-
lizaci trval přibližně rok a půl.

Minerály Brno letos v listopadu oslaví pětadvacítku. Přihlášeno je již přes sto 
vystavovatelů převážně z České republiky a Slovenska, větší účast je potvr-
zena z Maďarska, další vystavovatelé přijedou z Německa, Rumunska a Indie. 
Na Minerálech Brno bude vystavena také kolekce šperků módní návrhářky 
Blanky Matragi.
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� Otevřeno denně 9.00 – 18.00 � Vstup hlavní branou nebo ze zastávky „Výstaviště – vstup G2“ � Vstupné 20,- Kč s možností
účasti v návštěvnické soutěži o zajímavé ceny (hlavní cena elektrokolo) � Zdarma poukaz na vstupenku do Palace Cinemas

VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO 

PROGRAMU (pavilon F):

Sobota 11. 12. 2010

11.00 – 12.45 Předvánoční muzicírování s BROLNem

16.00 – 17.30 Swingové Vánoce s Janou Koubkovou

Neděle 12. 12. 2010

16.00 – 17.30 Martin Chodúr – vítěz Česko-Slovenské Superstar

Pondělí 13. 12. 2010

15.30 – 16.45 Eva a Vašek

Pátek 17. 12. 2010

16.00 – 17.00 Naďa Urbánková a Bokomara

Sobota 18. 12. 2010

Folkové a country Vánoce

14.30 – 15.15 Karel Gott Revival

TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI:

Sobota 11. 12. 2010

14.30 – 16.00 Dáda Patrasová

Středa 15. 12. 2010

16.00 – 17.30 Majda z Kouzelné školky

Neděle 19. 12. 2010

12.00 – 13.30 „Krásnej den” s 5Angels

13.30 – 16.30 „Hrátky s čertem” a kouzelníkem Jirkou Hadašem

PO CELOU DOBU AKCE:

Dětský koutek s programem

10. – 19. 12. 2010
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ, PAVILONY F a G1

www.bvv.cz/vanocnitrhy

� TRADIČNÍ VÁNOCE 
NA BRNĚNSKÉM 
VÝSTAVIŠTI

� NÁKUP DÁRKŮ 
V PŘÍJEMNÉM 
PROSTŘEDÍ 
PAVILONŮ F a G1

� ŘEMESLNICKÝ 
JARMARK

� DĚTSKÝ KOUTEK 
SE ZAJÍMAVÝM 
PROGRAMEM

� VJEZD BRANOU č. 8 a 9

� PARKOVÁNÍ U PAVILONŮ 
F a G1 ZDARMA

Fair Herald 210x297:Sestava 1  9.11.2010  14:47  Stránka 1
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V polovině ledna brněnské výstaviště pravidelně pat-
ří cestování, které je prostředkem k relaxaci, ale 
také nevyčerpatelným zdrojem zážitků a poznání.  
21. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO  
a 20. mezinárodní veletrh turistických možností v regi-
onech REGIONTOUR proběhnou ve dnech 13. až 16. ledna 
2011 a jejich motto zní „Dovolená pro každého“.

Folklór, gastronomie, lidová řemesla
Novinkou bude folklórní festival – víkendový REGIONTOURfest – při-
pravovaný ve spolupráci s Folklórním sdružením ČR. Dále byl vyhlášen 
gastronomický doprovodný program „Ochutnej krajové speciality!“, 

který proběhne v restauraci pavilonu P. Třetím nosným tématem roč-
níku budou lidová řemesla – jejich ukázky a také možnost vyzkoušení. 

Rekordní galerie městských znaků a moravský cykloprůvodce Agentu-
ra Dobrý den z Pelhřimova chystá projekt s ekologickým podtextem, 
který vyvrcholí právě na veletrhu REGIONTOUR 2011. Do všech koutů 
České republiky rozeslala výzvy k vytvoření znaků měst a obcí z odpa-
dových materiálů – víček PET lahví, kelímků od jogurtů, plechovek od 
nápojů apod. 

Velká cena cestovního ruchu 2010
Hodnotit se bude ve dvou liniích – region a cestovní kancelář. První 
z nich posuzuje odborná porota, která jmenuje vítěze v kategoriích nej-

do nového roku s veletrhy go a regiontour 
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který proběhne v restauraci pavilonu P. Třetím nosným tématem roč-
níku budou lidová řemesla – jejich ukázky a také možnost vyzkoušení. 

Rekordní galerie městských znaků a moravský cykloprůvodce Agentu-
ra Dobrý den z Pelhřimova chystá projekt s ekologickým podtextem, 
který vyvrcholí právě na veletrhu REGIONTOUR 2011. Do všech koutů 
České republiky rozeslala výzvy k vytvoření znaků měst a obcí z odpa-
dových materiálů – víček PET lahví, kelímků od jogurtů, plechovek od 
nápojů apod. 

Velká cena cestovního ruchu 2010
Hodnotit se bude ve dvou liniích – region a cestovní kancelář. První 
z nich posuzuje odborná porota, která jmenuje vítěze v kategoriích nej-

lepší jednotná kampaň, nejlepší turistický produkt a nejlepší multime-
diální prezentace na CD nebo DVD. Cestovní kanceláře bude hodnotit 
veřejnost, a to v kategoriích nejlépe přehledná nabídka na webu, nej-
lepší odborná úroveň pracovníků CK a nejhezčí katalog.

Ochutnej svou dovolenou, než ji koupíš!
Pod tímto heslem proběhne na veletrhu GO pódiový program, který 
atraktivním způsobem přiblíží vybrané zahraniční destinace českých 
turistů. S cílem oslovit více rodin s dětmi pořadatelé přicházejí také  
s další zajímavou novinkou – programem „CK dětský svět“. Jde o dětský 
koutek s aktivitami zaměřenými na cestování, tj. soutěžemi v kreslení, 
poznávání apod. Smyslem není jen podnítit v dětech zájem o cestování, 
ale především dopřát rodičům čas ke klidné prohlídce veletržní nabídky.

do nového roku s veletrhy go a regiontour 

Více informací zde >>

13.–16. 1. 2011
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trends
business
fashion

37. Mezinárodní veletrhy Módy 
37th international Fashion Fairs

ColleCtion premiere
15-17/02/2011 Brno – CzeCh repuBliC

Supported By igedo Company dÜSSeldorf



dobře navržená veletržní expozice přitahuje návštěvníka
Veletržní expozice, výstavní stánek neboli prezentační prostor, se po dobu veletrhu nebo výstavní akce stává přechodným a vlastně i zmenšeným sídlem vystavovatele. 
Do limitovaného prostoru je potřeba „dostat“ know-how společnosti, její image, firemní kulturu, produkty i personál. A to nejlépe tak, aby omezený prostor expozice 
neubral nikomu a ničemu na kvalitě.

Smysl dobře navržené a postavené expozice spočívá ve vtažení návštěvníka „do děje“. Historie expozic a stánků, jejich vývoj a využití ve spojitosti s veletrhem a prezentováním firem vychází více či méně překvapivě 
z oblasti divadelnictví. Expozice je vlastně scéna, otevřená všem návštěvníkům veletrhu. Architekti, projektanti a designéři při jejich navrhování využívají prostoru, exponátů a rekvizit, barev, zvuků a hudby stejně tak, jako 
režiséři a scénáristi v divadle. Pokud vystavovatel chce, aby návštěvník navštívil právě jeho expozici a hrál hlavní roli právě na jeho „scéně“, je zapotřebí včasná a kvalitní příprava s profesionálním realizátorem. Realizační 
tým společnosti Veletrhy Brno, a.s. – Realizace expozic a servis poskytuje komplexní výstavářské služby doma i ve světě již více než 80 let.
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dobře navržená veletržní expozice přitahuje návštěvníka

Která expozice na MSV 
realizovaná společností 
Veletrhy Brno, a.s. se Vám 
nejvíce líbí?

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.

Komerční banka, a.s.

ŽĎAS, a.s.
TOS HULÍN, a.s.

Veletržní expozice, výstavní stánek neboli prezentační prostor, se po dobu veletrhu nebo výstavní akce stává přechodným a vlastně i zmenšeným sídlem vystavovatele. 
Do limitovaného prostoru je potřeba „dostat“ know-how společnosti, její image, firemní kulturu, produkty i personál. A to nejlépe tak, aby omezený prostor expozice 
neubral nikomu a ničemu na kvalitě.

Smysl dobře navržené a postavené expozice spočívá ve vtažení návštěvníka „do děje“. Historie expozic a stánků, jejich vývoj a využití ve spojitosti s veletrhem a prezentováním firem vychází více či méně překvapivě 
z oblasti divadelnictví. Expozice je vlastně scéna, otevřená všem návštěvníkům veletrhu. Architekti, projektanti a designéři při jejich navrhování využívají prostoru, exponátů a rekvizit, barev, zvuků a hudby stejně tak, jako 
režiséři a scénáristi v divadle. Pokud vystavovatel chce, aby návštěvník navštívil právě jeho expozici a hrál hlavní roli právě na jeho „scéně“, je zapotřebí včasná a kvalitní příprava s profesionálním realizátorem. Realizační 
tým společnosti Veletrhy Brno, a.s. – Realizace expozic a servis poskytuje komplexní výstavářské služby doma i ve světě již více než 80 let.

Více informací o službě 
najdete zde >>
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česko slovensko 
má talent v pavilonu z
Současné talentové šílenství míjí málokoho, i když možná ne každého pobaví. Nejnapínavější je tato 
podívaná zřejmě pro managementy obou našich předních komerčních televizí, kteří po celý večer 
hypnotizují křivky sledovanosti. Za pozornost určitě stojí nejen výkony soutěžících a výroky poroty, ale 
i samotná stavba a vybavení v Zetku. Částečně to připomíná „Stouny“ před třemi roky, ale skutečně 
jen částečně; produkce je nákladná a scéna obrovská, ale zatím nic nevíme o tom, že by Lucie Bílá 
nacvičovala skoky z palmy nebo že by Jan Kraus vyžadoval enormní množství ledu do Coca Coly.

Pár zajímavostí a technických detailů:
• Scénu stavělo 65 lidí a potřebovali na to 11 dní. 
• Konstrukce váží celkem 136 tun, z toho je 34,5 tuny váha tribun. 
• Na scéně je celkem 90 LED stěn a k tomu ještě 576 m2 další LED technologie. 
• Povrch pódia je z lesklého laminátu a jde o stejný povrch, který se při této 

soutěži používal ve Velké Británii.
• Scéna má celkem 2 080 m2.
• 700 čtverečních metrů šaten pro účinkující, porotu a štáb stavěla naše firma.
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www.bvv.cz/kalendar

kalendář veletrhů a výstav 2010

kalendář veletrhů a výstav 2011
13.–16. 1. GO

13.–16. 1. REGIONTOUR

5.–6. 2. Mezinárodní výstava psů

15.–17. 2. STYL

15.–17. 2. KABO

15.–17. 2. S1

25.–27. 2. OPTA

2.–4. 3. VINEX

2.–4. 3. G+H

3.–6. 3. MOTOSALON 2011 (Praha)

10.–13. 3. PRODÍTĚ

10.–13. 3. RYBAŘENÍ

26.–27. 3. MINERÁLY BRNO

29. 3.–1. 4. AMPER

29. 3.–1. 4. OPTONIKA

12.–16. 4. IBF

12.–16. 4. SHK BRNO

12.–16. 4. MOBITEX

12.–16. 4. URBIS INVEST

12.–16. 4. URBIS TECHNOLOGIE

30. 4. MotorTechna Brno

1.–4. 5. 19. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

3.–6. 5. PRINTexpo

10.–13. 5. IDET

12.–14. 5. PYROS/ISET

17.–18. 5. Stainless

24.–26. 5. VODOVODY-KANALIZACE

24.–26. 5. ENVIBRNO

4.–9. 6. AUTOSALON BRNO 2011

7.–8. 6. MOTOSPORT EXPO 2011

18. 6. MODELL BRNO

23.–26. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

24.–26. 6. PROPET

25.–26. 6. INTERCANIS

25.–26. 6. INTERFELIS

6.–7. 8. Národní výstava psů

23.–25. 8. STYL

23.–25. 8. KABO

2.–3. 9. Zelený svět 2011

17.–18. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

3.–7. 10. MSV 2011

3.–7. 10. Transport a Logistika

4.–5. 10. INVEX FORUM

říjen EXPODENT

18.–21. 10. wOOD-TEC

25.–27. 10. MEDICAL FAIR BRNO/ 
REHAPROTEX

29. 10. MotorTechna Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

10.–13. 11. SPORT Life

10.–13. 11. Bike Brno

10.–13. 11. boat Brno

10.–13. 11. Caravaning Brno

11.–12. 11. VENIA

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

24.–27. 11. Brno Art Fair

9.–18. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně Stavební centrum EDEN 3000

20.–21. 11. MINERÁLY BRNO 10.–19. 12. VÁNOČNÍ TRHY


