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Jako pořadatele veletržních akcí nás 
těší oživování ekonomiky a  s  tím spo-
jená rostoucí důvěra firem ve veletrhy. 
V prvním pololetí je před námi ještě řada 
zajímavých akcí, ale dosud konané vele-
trhy si zaslouží telegrafické ohlédnutí. 

OPTA patří ke stálicím mezi odbornými 
kontraktačními veletrhy. Rozsah veletr-
hu sice limituje velikost českého a slo-
venského trhu a  také velikost vystavo-
vaných exponátů, ale akce si udržuje 
svoji prestiž a  vysokou úroveň prezen-
tace optiky a oftalmologie, což potvrdil 
i letošní ročník.

Veletrh motocyklů a  příslušenství 
MOTOSALON v  režii BVV se úspěšně 
odehrál podruhé, ale v letošním roce ne 
na výstavišti v Brně, ale po dohodě se 
sekcí dovozců motocyklů SDA na výsta-
višti v Praze – Letňanech. Bylo to vůbec 
poprvé, kdy se stalo BVV organizáto-
rem veletržní akce na tomto pražském 
výstavišti. Motosalon zhlédlo 40.000 
návštěvníků.

Na druhé straně se z  pražských Let-
ňan přestěhoval po 18 letech konání 
v Praze na brněnské výstaviště Meziná-
rodní veletrh elektroniky a  elektrotech-
niky AMPER, kterému již bylo pražské 
výstaviště těsné a  potřeboval odpoví-
dající podmínky, které nabízí v  Česku 
pouze výstaviště v Brně. Cílem transferu 
Amperu do Brna je jeho další rozvoj, zvy-
šování mezinárodnosti a upevnění jeho 
postavení ve středoevropském regio-
nu. Že rozhodnutí Terinvestu o přesunu 
do Brna bylo správné, potvrdila vyso-
ká spokojenost vystavovatelů a  vyso-
ká odborná návštěvnost. Amper plně 
obsadil pavilony P, F a G1 a zúčastnilo 
se jej téměř 600 firem z 23 zemí. 

Premiéru na brněnském výstavišti měl 
také veletrh ITEA Brno/Modelář, prodejní 
výstava hraček a her, která doplnila pro-
dejní výstavu dětských a  kojeneckých 
potřeb PRODÍTĚ. Ve spojení s  prodej-
ní výstavou rybářských potřeb Fishing/
Rybaření přilákaly tyto jarní prodejní 
akce na výstaviště skutečně rekordní 
návštěvnost – 42.000 návštěvníků.

Stavební veletrhy a Mobitex, veletrh zaří-
zení interiéru a bydlení, doplňují souběžné 
veletrhy URBIS INVEST a URBIS TECH-
NOLOGIE. Po třech letech se na veletrhu 
opět budou prezentovat stavební stroje 
největší přehlídkou stavebních strojů ve 
střední Evropě v roce 2011. Veletrh svým 
rozsahem dosáhne téměř úroveň rekord-
ního ročníku 2008, pro který ovšem nebyl 
v provozu pavilon P.

Poprvé samostatně a v nové koncepci 
se počátkem května představí veletrh 
digitálního tisku a  jeho využití v marke-
tingu – PRINTexpo.  

Následně se ve dnech 10.–13. května  
bude konat další premiéra. Nový soubor 
bezpečnostních veletrhů – 11. meziná-
rodní veletrh obranné a  bezpečnostní 
techniky IDET a  15. mezinárodní vele-
trh požární a  bezpečnostní techniky 
a  služeb PYROS/ISET jako „Veletrhy 
integrovaného záchranného systému“ 
(armáda, policie, požární sbor). 
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Čím větší a hranatější, tím lepší!
Sluneční brýle letos vyznávají tvar velký a hranatý, 
konkrétně pak čtveratý, ale tento styl se přenáší 
i do dioptrických brýlí (i když u nich je tvar stále 
o  něco decentnější). Obličej v  takových výraz-
ných brýlích sám působí výjimečně. A navíc, jak 
by asi potvrdil optik, větší brýle jsou pro oko dob-
ré, protože z něj neuhýbají ven. Lze tedy vysledo-
vat podobnost s 50. až 60. léty. Vybavme si, jak 
vypadala tehdejší silueta muže.

Dlouhá saka, klobouky, elegantní boty, svetry do 
véčka a  balonové pláště. A  po téhle elegantní 
cestě se pomalu začínají procházet spisovate-
lé-beatnici se svými otázkami, odlišným stylem 
oblékání a brýlemi. Spisovatel William Burroughs 
chodil ještě takto elegantně oblečen (nosil i ves-
tičku!) a  na nose – jak jinak než velké hranaté 
brýle. Allen Ginsberg nezávislost deklaroval zcela 
rozevlátým oblečením i plnovousem – a na nose 
má, jak si opět všimnete z archivních fotografií – 
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velké hranaté výrazné brýle, které dotvářejí jeho 
osobnost. A  zpěvák Budy Holly? Nosil hranaté 
černé brýle, které se staly jeho poznávacím zna-
mením. 

Kuchyně jako místo zrození 
významného vynálezu
Pokud bychom uspořádali seznam nejvýznam-
nějších českých vynálezců, zákonitě by v  něm 

figuroval profesor Otto Wichterle. Je tomu již 
50  let, co doma v  kuchyni vyrobil úplně první 
měkké hydrofilní kontaktní čočky. Dnes je jeho 
vynález nedílnou součástí života desítek milionů 
lidí po celém světě. Smutný osud mnoha význam-
ných lidí z tehdejšího Československa však záro-
veň dokládá fakt, že komunistický režim prodal 
Wichterleho práva na kontaktní čočky americké-
mu patentovému úřadu za několik set tisíc dolarů 
– bez Wichterleho vědomí a bez odškodnění. 

Opta 2011
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Je 3D obraz skrytou hrozbou 
pro naše oči?
Sledování 3D obrazu na plátnech kin a  televiz-
ních obrazovkám patří k  hitům moderní doby. 
Je však technologie 3D bezpečná? Zatím nee-
xistuje přímý důkaz o negativních účincích troj-
rozměrného obrazu, nicméně optici se shodují 
v jednom – čím více 3D, tím lépe pro ně. Pokud 
se bude tato technologie nadále rozšiřovat do 
pohodlí domácností, budou optická studia vítat 

nové a nové zákazníky, stěžující si na to, že obraz 
nevidí trojrozměrně. 

„Sledování filmu nutí diváka šilhat dovnitř nebo 
ven, což může vést ke spoustě různých potíží,“ 
varoval na veletrhu OPTA Ivan Vymyslický, vice-
prezident Společenstva českých optiků a opto-
metristů. Potíže by mohli mít lidé s  neurologic-
kými problémy, epileptici apod. Ivan Vymyslický 
taktéž zmínil malé děti, jejichž zrak není plně vyvi-
nut. Nezbývá než věřit, že vývoj 3D obrazu bude 



pokračovat a přestane být potencionální hrozbou 
pro lidský zrak. Existuje ještě jedna varianta, jak 
předejít negativním vlivům obrazovky, a nejen té 
3D – zbavit se televizoru. Taková osoba bez tele-
vize by byla hodná označení: „Šťastný to člověk“.

Fifinka a její kumpáni
Ocenění TOP OPTA 17. ročníku veletrhu OPTA 
získaly mimo jiné i brýle s obrubou známé čtver-
ky z českého komiksu Čtyřlístek. Jednotlivé brýle 

mají na obrubě zobrazeného buď jedlíka a siláka 
Bobíka, vynálezce Myšpulína, strašpytla Pinďu 
nebo starostlivou Fifinku.

jak vidí.,.?



GP Vinex očima pořadatele a vítěze

víNO i MOUdRÉhO pObLÁZNí a staRÉhO ROZjaŘí
Grand Prix Vinex 2011
Již 18. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 
305 vín z Argentiny, Rakouska, České repub-
liky, Německa, Moldávie, Slovenska a  Slovin-
ska. Vína byla hodnocena stobodovým systé-
mem dle standardu OIV z  roku 2009 pomocí 
počítačového systému na hodnocení vín 
Národního vinařského centra. „Jde o komplex 
softwaru a  hardwaru. Začíná se elektronický-
mi přihláškami soutěžních vín, které se převádí 
do hodnoticího systému,“ vysvětluje ing. Pavel 
Krška, ředitel soutěže Grand Prix Vinex 2011.
„Poté přichází na řadu vlastní hodnoticí systém, 
jenž běží na bázi intranetu a webové aplikace. 
Každý degustátor místo vypisování papírové-
ho formuláře zadává hodnocení do netbooku 
a posílá na server. Díky tomu odpadá pravdě-
podobnost chyb vlivem lidského faktoru.“

Degustátorské předpoklady
O  tom, kdo si odnese cenu za nejlepší víno, 
rozhodují profesionální degustátoři. Jaké však 
musí splňovat předpoklady? „Musí mít tzv. 

degustátorské zkoušky podle evropských 
norem. Je to poměrně přísná norma určující 
povinné znalosti degustátora,“ pokračuje Krš-
ka. „Na Grand Prix Vinex jsou pak zváni degus-
tátoři dlouhodobě prokazující své kvality.“

Recept na dobré víno? Asi štěstí
Jak se dělá dobré víno? Pan Josef Valihrach 
na otázku nedokáže přesně odpovědět, přes-
tože jeho rodinná vína slaví úspěchy i za hra-
nicemi České republiky. „Těžká otázka. Každý 
se snaží dělat dobré víno. Je to výsledek práce 
celé rodiny a díky tomu se nám daří,“ snaží se 
odpovědět Josef Valihrach, vítěz nejlepší kolek-
ce na Grand Prix Vinex 2011. Cenu z Vinexu si 
odnášel po třetí a již po druhé za sebou je Vina-
řem roku. Jeho vína ochutnali i Hillary Clintono-
vá nebo japonský císař Akihito. „Princ Charles 
si několik lahví dokonce odvezl domů.“

Vítězové 18. ročníku soutěže 
Grand Prix Vinex 2011
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Z 305 přihlášených vín vzešlo 11 vítězů.

víNO i MOUdRÉhO pObLÁZNí a staRÉhO ROZjaŘí

fairherald11



Pro člověka, jenž je vystaven sommeliérskému 
umění poprvé v  životě, je důležité, aby před 
něžnou dámou vypadal fundovaně. Proto je 
vhodné mít alespoň základní znalosti postu-
pu servisu vína. „Správný sommeliér by se 
měl před objednávkou zeptat na pár otázek,“ 
vysvětluje Stanislav Šida, jednatel společnosti 
Moravská banka vín. „Tedy v případě, že nevíte, 
co si máte objednat.“ 

Pokud chcete vyslechnout rad odborníka, oče-
kávejte otázky typu – preferované odrůdy, obliba 
v sušších, či sladších vínech atd. „Také je důležité, 
jestli hodláte zůstat u konkrétního druhu vína celý 
večer, nebo si jej objednáváte pouze k jídlu.“

Sommeliér se vás může zeptat i  na to, jakou 
máte náladu. Že by ho zajímalo, jaký jste měli 
den? V  jistém slova smyslu ano. „Můžete říci, 
že jste unavení. V  tom případě vám doporučí 
sladší vína, kde je vyšší obsah cukru. Anebo 
vám rovnou nabídne sladký aperitiv,“ upozor-
ňuje Šida na důležitost nálady.

Mělo by být zcela běžné, že sommeliér donese 
ke stolu kromě láhve vína i  tři skleničky – dvě 
pro hosty a jednu pro sebe. „Sommeliér by měl 
víno degustovat jako první a říci, zdali je zdravé, 
má správný buket a případně popsat vůně,“ líčí 
Šida průběh správného servisu tak, jak se vyu-
čuje v sommeliérských kurzech. „Ale v praxi se 
tento postup příliš neaplikuje, považuje se to za 
něco špatného.“

Co s  korkovou zátkou, kterou vám sommeliér 
podává? „Dává vám ji do ruky, abyste ji moh-
li ovonět,“ radí Šida. „Buď ji položí na dezertní 
talířek, na ubrousek, nebo dá hostovi rovnou do 
ruky. V tom případě ale musí sommeliér se zátkou 
správně zacházet, aby měl host ještě co ovonět.“

NeNechte se ZaskOčit
seRviseM víNa v RestaURaci
Půvabná mladá slečna na večírku… vzájemná výměna kontaktů… pozvání do 
restaurace na láhev vína… a snaha nepropadnout panice v přítomnosti sebe-
vědomého sommeliéra, který s naprostou profesionalitou provádí servis vína.

Sommeliéra zajímá, 
jaký jste měli den…

Sommeliér vám 
víno nepije, jen ho 
ochutnává…

Sommeliér vám 
nepodává korkovou 
zátku pro nic za nic…
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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

Holiday Inn Brno, hotelový komplex v sousedství výstaviště

• 200 komfortních pokojů – Pillow Menu, Coffe set, internet zdarma, virtuální videopůjčovna
• Konferenční služby – 2 sály, 5 salonků, 4 business suite
• Gastronomické služby 
 – Restaurant Prominent s přípravou jídel před hosty
 – Lobby bar s nabídkou snacků i teplých jídel do nočních hodin
 – Bohatá snídaně pro ideální start do nového dne
 – Kreativní catering
• Relax center na střeše – MiniGYM a sauna zdarma, solárium, aroma masáže
• Další nezbytné služby – bezpečné parkování, prádelna, pokojová služba

Rezervace pokojů Business menu Konferenční prostory



ZLatÉ stUdeNtskÉ RUčičky
Každoroční hledání talentovaných (nejen) českých kuchařů, číšníků a cukrá-
řů dospělo do finále. Již 17. ročník mezinárodní soutěže GASTRO JUNIOR 
BRNO 2011 NOWACO CUP hostil pavilon A1 na brněnském výstavišti, kde se 
sešlo 87 soutěžících.

Připravované pokrmy dvou soutěžících
Flambovaný králičí hřbet s kukuřičnou polentou a redukcí z portského vína, doplněný 
o výhonky vojtěšky a červené řepy.

Kuřecí závitky v bránici, obalené fáší z kuřecích stehen, plněné cibulí a slaninou. 

Nejlepšími gastronomy se stali v oboru kuchař Michal Plavec z SPV hotelu InterContinental Praha, 
v oboru číšník Jakub Haluza ze Střední školy potravinářské a služeb Charbulova Brno a v oboru 
cukrář  Eliška Balogová ze Soukromé hotelové školy Bukaschool Most.
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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
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MiLiON kiLOMetRů 
Na dvOU kOLech
Motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma
„Není to moc, přál bych si mnohem víc,“ říká s nadsázkou 
vášnivý motocyklista Jaroslav Šíma, který v roce 2010 osla-
vil 1 000 000 kilometrů v sedle motocyklů. Do března roku 
2011 se jeho rekord rozrostl o dalších 60 000 km. Převedeno 
na obvod Země, naši modrou planetu objel celkem 26krát!

Jaroslav Šíma vyrazil s motocyklem BMW 800 GS 
na východ Ruska do Vladivostoku
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Jaroslav Šíma na veletrhu Motosalon v Praze

Jak dlouho vám trvalo najet 1 060 000 kilo-
metrů?
Možná se to někomu bude zdát dlouho, ale trva-
lo mi to 25 let. Faktem je, že prvních 100 000 km 
zabralo 10 let, a ten zbytek – 900 000 km – jsem 
najezdil za 15 let.

Kolik států jste za tu dobu projel a které na 
vás zanechaly největší dojem? 
Do této chvíle mám projeto více než 60 států. 
Kdybych měl vybrat ten, jenž na mně zanechal 
největší dojem, byl by to Island. Tam bych se 
chtěl ještě minimálně jednou v životě vrátit. 

Kde jste se setkal s pozitivním a kde s nega-
tivním přístupem obyvatel?
Na negativní si vůbec nevzpomínám, většinou 
mám štěstí na dobré lidi. Třeba jeden z  mých 
posledních poznatků byl při cestě Ruskem do 
Vladivostoku. Potkal jsem jen samé úžasné lidi 
s tendencí mně při všech problémech pomáhat. 
Ze západní Evropy mohu zmínit Irsko, kde o nás 
bylo s  manželkou také dobře postaráno. Jinak 
miluji vstřícnost, kterou potkávám všude v Africe.

Kolik kilometrů měřila vaše nejdelší nepře-
tržitá výprava a na jakém motocyklu to bylo? 

Moje prozatím nejdelší výprava se odehrála 
v červenci a srpnu roku 2010. Na svém moto-
cyklu BMW 800 GS jsem vyrazil až na samý 
konec Ruska, protože jsem v  rámci dlouho-
dobého testování potřeboval najet hodně 
kilometrů. Cesta do zmíněného Vladivostoku 
trvala 63 dní a  přinesla vytoužených 25  200 
kilometrů.

A jaký je váš celkový rekord na jednom typu 
motocyklu? 
Nejvíce kilometrů jsem najel na Hondě XRW 750 
Africa Twin. Začal jsem ji testovat v  roce 1998 
a v následujících šesti sezónách jsem s ní nav-
štívil tři kontinenty, 35 států a najezdil 204 000 
kilometrů. Motocykl mám dodnes v majetku, je 
vlastně členem rodiny. S  testovacími motocykly 
se jen tak neloučím.

Na kterém motocyklu jste si jízdu nejvíce 
užíval a proč?
Největším potěšením pro mě bylo cestování na 
Hondě, protože 200  000 kilometrů a  spousta 
projetých států, kdy některé z  nich jsem viděl 
poprvé, ve mně zanechaly zážitky. Navíc je to 
skvělý motocykl a dodnes vítězí v žebříčku kvality 
mých strojů. 
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Absolvoval jste i  dlouhou cestu na Jawě 
New Pionýr, retro motocyklu slavné pade-
sátky, o výkonu 3 kW.
Přestože jsem v předchozí otázce mluvil o Hon-
dě, úplně nejlepší a nejskvělejší cesta byla s New 
Pionýrem na motosraz do jihoportugalského 
města Faro. S  Jawou se jelo tak nádherně, že 
jsem si ještě skočil na tři dny do blízké Afriky. 
Celkově jsem s tímto malým motocyklem najez-
dil 12 500 km. Spousta lidí si ze mě dělala leg-
raci, jak na tom vypadám, že jsem shrbený. Nic-
méně tou ideální rychlostí 65 km/h jsem cestou 
viděl mnohem více než v sedle velkých a těžkých 
motocyklů. 

Vámi testované motocykly podstupují 
výraznou zátěž. Stalo se vám někdy, že jste 
musel průběh výpravy ukončit kvůli poruše 
nebo havárii, případně kvůli zranění?
Naštěstí vinou závady jsem jízdu nepřerušil, zato 
kvůli havárii několikrát ano. Závažný případ se 
stal v  roce 1999, kdy jsem v  Maroku testoval 
Hondu a  nakonec jsem skončil v  marrákešské 
nemocnici. Po operaci následovalo několikamě-
síční léčení a  samozřejmě nutnost vzdát se na 
určitou dobu cestování. 

Zranění bylo určitě negativním zážitkem. 
Jaký byl naopak váš nejlepší zážitek na ces-
tách?
To se musím zamyslet. Ale vlastně je to jednodu-
ché – každý kilometr na motocyklu je pro mě tím 
nejlepším zážitkem. 

Několikrát jste jako doprovod projížděl tra-
su závodu Rally Paříž–Dakar, a  to v  Africe 
i Jižní Americe. 
Mé dakarské dobrodružství začalo seznámením 
s  Ivem Kaštanem, devítinásobným účastníkem 
rally Dakar. V  roce 2004 jsem vyrazil na Dakar 
poprvé a jako novinář jsem pak po asistenčních 
trasách absolvoval africký Dakar ještě čtyřikrát. 
V  lednu roku 2010 jsem měl to štěstí navštívit 
Dakar v  Jižní Americe, kam se rally přesunula. 
Musím ale říci, že pravý africký Dakar na mě 
působí mnohem lépe a nemám radost z přesu-
nutí do Jižní Ameriky. 

Proč jste se někdy nezúčastnil Dakaru jako 
závodník? 
Těch důvodů by byla spousta, ale nikdy neříkej 
nikdy. Třeba na start někdy dojde.

Fotogalerie z cesty do Vladivostoku
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babiččiNy kOčÁRky
když se Z Recese 
staNe kONíček
„Začalo to jako recese. Ženil se nám syn a s manželem jsme se rozhodli, že 
mu pořídíme klasický ‚osmipérák’. Sehnali jsme jej, restaurovali a najednou 
se z toho stal koníček,“ odhaluje původ neobvyklé záliby Alena Balýová, která 
má se svým manželem sbírku o více než pěti stech kočárcích.

Asi 160 restaurovaných kočárků je vystaveno v muzeu Babiččiny kočárky v Kutné Hoře. Manželé 
Balýovi jej provozují s Vladislavem Latislavem a jeho ženou. Ti se pyšní sbírkou o dvou stech kočár-
cích. „Muzeum funguje dva a půl roku, ale dva roky trvalo, než jsme vše připravili a sehnali místo,“ 
pokračuje Balýová. 

Už nyní jsou však prostory Sankturinovského domu malé a čtveřice sběratelů by ráda více místa. 
„Máme spoustu kočárků, včetně hraček a dalšího vybavení. Bohužel nemůžeme sehnat větší prosto-
ry, je to pro nás příliš nákladné.“

Historické kočárky na veletrhu PRODÍTĚ
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Jaké máte ve sbírce unikáty?
Máme například maďarské kočárky firmy Ikarus, 
bývalého výrobce autobusů. Nejstarší exemplář 
je proutěný kočárek z roku 1860. Máme i kočár-
ky poznamenané rozvojem automobilismu, které 
nesou prvky automobilů, jako například mohut-
né nárazníky, boční stahovatelná okénka atd.

Kde kočárky sháníte?
To je různé. V inzerátech, na internetu a někteří 
lidé vědí, že je sbíráme, tak nám je buď prodají, 
nebo darují.

Jak probíhá restaurování časem 
zapomenutých kočárků?
Nejdřív je musím vydrhnout. Pokud kočárek leží 
50 let na půdě, jeho stav tomu také odpovídá. 
Následně šiji, natírám, hobluji a spravuji, co se 

dá. Snažíme se zachovat co nejvíce původního 
materiálu, ale někdy se vám boudičky rozpadají 
pod rukama.

Lze říci, že jsou některé historické 
kočárky technicky vyspělejší než 
jejich moderní nástupci?
Když si je pozorně prohlédnete, zjistíte, že 
nikdo nic nového nevymyslel. Pokročil design 
a materiály, jinak zůstává systém stejný. Máme 
skládací kočárky, 100 let starou jídelní židli, 
tříkolové kočárky atd. Pořád jsou stejné, mají 
pouze nový design.

www.babiccinykocarky.cz

Paní Alena Balýová o sbírce kočárků
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Největší Nejmenší Nejstarší

Ryby, O kteRÝch MOžNÁ Nevíte
Pravděpodobně každý rybář, který navštívil březnový veletrh RYBAŘENÍ na brněnském výstavišti, zná alespoň většinu sladkovod-
ních ryb v České republice. Určitě rozezná i řadu mořských ryb. Ovšem může mít mezery, jako spousta dalších, rybaření neznalých 
lidí, v tom, jaké jsou největší – nejmenší – nejstarší – nejjedovatější – nejošklivější ryby naší planety.

Největší rybou na světě je 
Žralok obrovský. Nejdel-
ší spatřený exemplář měřil  
13, 5 metru. Naštěstí nepřed-
stavuje pro člověka hroz-
bu, není příliš dobrý plav-
cem (pohybuje se rychlostí 
5 km/h) a živí se planktonem 
a  malými rybami. Skrz až 
dva metry širokou tlamu mu 
denně projde 200 kg potravy. 
Žralok obrovský žije v rovní-
kovém pásmu.

Zatímco samička Photoco-
rynus spiniceps dosahuje 
„obří“ délky čtyř a půl centi-
metru, sameček dorůstá  do 
délky 6,2 až 7,4 milimetru. 
Svou velikostí získal primát 
nejmenšího obratlovce na 
světě. Samičky nosí svého 
partnera s sebou na zádech. 
Sameček je k  jejímu tělu 
přirostlý a  získává životně 
důležité živiny. Je vlastně 
parazitujícím jedincem, pro 
samičku důležitým pouze 
k  rozmnožování. Díky tomu 
evoluce zredukovala sameč-
kovu velikost na minimum. 
Samečka na obrázku najdete 
na hřbetu jeho družky.

Možná ji znáte, jmenuje se 
Latimérie podivná a patří do 
skupiny lalokoploutvých ryb, 
jež vědci považovali za vyhy-
nulé. Když rybáři v roce 1938 
vylovili latimérii u Jihoafrické 
republiky, připravili vědcům 
příjemné překvapení. Lalo-
koploutvé ryby žily již před 
410 až 65 miliony lety. 
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Nejstarší Nejjedovatější Nejošklivější

Ryby, O kteRÝch MOžNÁ Nevíte
Pravděpodobně každý rybář, který navštívil březnový veletrh RYBAŘENÍ na brněnském výstavišti, zná alespoň většinu sladkovod-
ních ryb v České republice. Určitě rozezná i řadu mořských ryb. Ovšem může mít mezery, jako spousta dalších, rybaření neznalých 
lidí, v tom, jaké jsou největší – nejmenší – nejstarší – nejjedovatější – nejošklivější ryby naší planety.

Odranec pravý by sice titul 
nejkrásnější ryby nezískal, 
ovšem v  kategorii nejjedo-
vatějších ryb světa s  pře-
hledem zaujímá první mís-
to. Pro potápěče může být 
noční můrou, neboť svým 
zevnějškem splývá s  okolím 
a  vypadá jak „hodně oškli-
vý kámen“. Pokud dojde ke 
kontaktu s  jeho jedovými 
žlázami, má člověk zaděláno 
na problém. Odranci mají na 
svědomí řadu lidských životů 
a  přestože existuje protilát-
ka k jejich silnému toxinu, ne 
vždy se podaří postiženého 
včas zachránit. Vyskytuje se 
především kolem severního 
pobřeží Austrálie, nicméně 
byl spatřen i v Rudém moři.

Ryba Psychrolutes marcidus, 
známá taktéž jako Blobfish, 
je spíše smutnou mořskou 
„ošklivkou“, která se pro-
slavila svým zarmouceným 
výrazem ve tváři. Žije osamo-
cena ve velkých hloubkách 
australských vod. Protože 
místo svalové hmoty tvoří 
její tělo rosol, s  minimálním 
pohybem konzumuje pouze 
to, co proplouvá kolem ní. 

Možná ji znáte, jmenuje se 
Latimérie podivná a patří do 
skupiny lalokoploutvých ryb, 
jež vědci považovali za vyhy-
nulé. Když rybáři v roce 1938 
vylovili latimérii u Jihoafrické 
republiky, připravili vědcům 
příjemné překvapení. Lalo-
koploutvé ryby žily již před 
410 až 65 miliony lety. 
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SPLÁVKY
RYBÁŘSKÉ PRUTY

NAVIJÁKY
MOTOROVÝ ČLUN

PLAYSTATION MOVE

ŠMOULOVÉ

RYTÍŘI
PAPÍROVÉ MODELÁŘSTVÍ

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

KOČÁREK IKARUS

KOČÁRKY
ČAJOVÝ DÝCHÁNEK

RC MODELY

STÍHACÍ LETOUN
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aMpeR a OptONika 2011



aMpeR a OptONika 2011
OBRAZEM



Plánujte s námi!

12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz

16. mezinárodní 
stavební veletrh

12. mezinárodní veletrh 
technických zařízení budov 

Mezinárodní 
veletrh bydlení

Navštivte s NÁMi

ZadaRMO 
stavebNí veLetRhy
bRNO
Stačí se pustit do 12dílného puzzle. Po jeho 
složení se Vám zobrazí e-mailová adresa, 
na které můžete žádat o lístky. 

Budete-li mezi prvními deseti, získáte volné 
vstupenky pro 2 osoby na dubnové Staveb-
ní veletrhy Brno a veletrh MOBITEX.

Těšíme se na setkání s Vámi na brněnském 
výstavišti!

Hraj!
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Plánujte s námi!

Hraj!



Partner internetového zpravodajství Stavebních veletrhů Brno

NOviNky a tReNdy 
Ze světa stavebNictví
jakO Na dLaNi
Jarní Stavební veletrhy Brno přinášejí ty nejaktuálnější informace ze světa 
stavebnictví, technického zařízení budov, interiéru, investičních příležitostí, 
regionálních inovačních strategií a komunálních technologií a služeb. Kom-
plex Stavebních veletrhů Brno a veletrhů MOBITEX, URBIS INVEST a URBIS 
TECHNOLOGIE se uskuteční v termínu od 12. do 16. dubna v areálu brněn-
ského výstaviště.

Green Building má zelenou nejen na veletrhu
Zvýrazněným tématem letošního ročníku veletr-
hu jsou celosvětově atraktivní témata energeticky 
úsporného stavění, úspor energií, alternativních 
zdrojů energií a  vytápění. Všechna témata jsou 
rozvíjena pod společným názvem Green Building. 
Energeticky úsporná řešení budou prezentována 
jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak 
i v odborném doprovodném programu.
 
Klíčové otázky a odpovědi – to jsou 
Stavební veletrhy Brno!
Stavební veletrhy Brno poskytují ve své komplex-
nosti ucelený přehled nejen o  možných úspo-
rách spojených se stavbou, provozem budov, 
získávání energií z ekologických zdrojů, ale jsou 
i možností, jak získat zaručeně správné, aktuál-
ní a  nezávislé odborné informace o  novinkách, 

trendech, legislativě a celkové situaci ve staveb-
nictví. Nabídka praktických řešení vystavovatelů 
je doplněna nezávislými poradenskými centry 
a odborným doprovodným programem.

Nevšední krása stavebních strojů 
na brněnském výstavišti
V letošním roce se na Stavebních veletrzích Brno 
koná největší prezentace oboru stavebních stro-
jů ve střední a  východní Evropě. Stavební stroje 
budou v celé své kráse k vidění na volných plo-
chách u pavilonů P, Z a letos nově také hned za 
hlavní vstupní branou do areálu brněnského výsta-
viště, na volných plochách v okolí pavilonu A.

Kompletní doprovodný program a více informací 
naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz

• Atlas Copco • Ecobeton • GEOMAT • Liberecký kraj • Naklápěcí rotátory • SCHOTT • ZEMI stavební stroje • 3E Praha Engineering • Ammann • ARCHON+ • Asting CZ Pasivní domy • AUTO MAKAR • AVIA • BEST • BIGTILE • Cadservis • Carelli • Centrum pasivního domu • CIDEM Hranice, divize CETRIS • Conmetron • ECLISSE • Ekonomické stavby • ET PROFIL • EUROCOLOR • Eurocolor 
• EXIT 112 • FERRUM • Gazel • GEO CENTRUM • Goldhofer Aktiengesellschaft • H&B Group • Haas Fertigbau Chanovice • HAAS+SOHN Rukov • HK Přestav • HUŠEK • Jihočeský kraj • Jihomoravský kraj • JUTA • Kärcher • Královéhradecký kraj • LaTy • Liberecký kraj • MADEKOP Vrbice • MKW Prešov • Natec • Olomoucký kraj • Perito • PF NÁBYTEK • Picasso STYL • Plzeňský kraj  
• Ponsel • Pro100 • Rehos • REPLAST PRODUKT • REX • Rogan Solutions • Rostex Vyškov • SOME Jindřichův Hradec • SpedCom • Stavby mostů Praha • StrojstavCM • THERMODACH • Tondach • Tremco illbruck • Trend plus • TTK CZ • TWIN • USSPA • Vailant • VELUX Česká republika • VIKL  • Výzkumný ústav stavebních hmot • Wienerberger cihlářský průmysl • 
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Pasivní kviz 
aneb co nevíte 
o pasivních domech 
a báli jste se zeptat

Partner internetového zpravodajství Stavebních veletrhů Brno

1. Kolik pasivních domů bylo postaveno 
v ČR k 26. 11. 2009?
a) 50
b) 114
c) 150

Správná odpověď >>

2. V jaké nejvyšší nadmořské výšce byl 
v Evropě postaven pasivní dům?
a) 1 823
b) 2 156
c) 3 282

Správná odpověď >>

3. Jaký objekt byl poprvé postaven 
v pasivním standardu?
a)  námořní loď 
b) středověký hrad v Ahrweileru
c) rekreační letovisko v Clermont-Ferrand

Správná odpověď >>

4. Kdo je to Bo Adamson?
a)  odpůrce konceptu energeticky 

úsporného stavění
b)  novozélandský režisér, který se 

proslavil natočením prvního dokumentu 
o energeticky pasivních domech

c)  profesor švédské univerzity, aktér 
diskuze, ze které vznikl koncept 
pasivního domu 

Správná odpověď >>

5. Jaký tepelný výkon má člověk při 
vrcholné aktivitě (např. při sportu)? 
a) 700 W  
b) 900 W  
c) 1100 W 

Správná odpověď >>
 

zdroj: Centrum pasivního domu

• Atlas Copco • Ecobeton • GEOMAT • Liberecký kraj • Naklápěcí rotátory • SCHOTT • ZEMI stavební stroje • 3E Praha Engineering • Ammann • ARCHON+ • Asting CZ Pasivní domy • AUTO MAKAR • AVIA • BEST • BIGTILE • Cadservis • Carelli • Centrum pasivního domu • CIDEM Hranice, divize CETRIS • Conmetron • ECLISSE • Ekonomické stavby • ET PROFIL • EUROCOLOR • Eurocolor 
• EXIT 112 • FERRUM • Gazel • GEO CENTRUM • Goldhofer Aktiengesellschaft • H&B Group • Haas Fertigbau Chanovice • HAAS+SOHN Rukov • HK Přestav • HUŠEK • Jihočeský kraj • Jihomoravský kraj • JUTA • Kärcher • Královéhradecký kraj • LaTy • Liberecký kraj • MADEKOP Vrbice • MKW Prešov • Natec • Olomoucký kraj • Perito • PF NÁBYTEK • Picasso STYL • Plzeňský kraj  
• Ponsel • Pro100 • Rehos • REPLAST PRODUKT • REX • Rogan Solutions • Rostex Vyškov • SOME Jindřichův Hradec • SpedCom • Stavby mostů Praha • StrojstavCM • THERMODACH • Tondach • Tremco illbruck • Trend plus • TTK CZ • TWIN • USSPA • Vailant • VELUX Česká republika • VIKL  • Výzkumný ústav stavebních hmot • Wienerberger cihlářský průmysl • 

Fram polárníka Nansena (1883)
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stavebNí stROje pŘijedOU 
Na bRNěNskÉ vÝstaviště

• Stoje V.I.P. • Firma • AGROTEC a.s. • Ammann Asphalt GmbH • Arte spol. s r.o. • Atlas Copco s.r.o. • Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. • CIME, spol s.r.o. • Goldhofer Aktiengesellschaft • KOHLSCHEIN spol. s r.o. • KUHN - BOHEMIA a.s. • LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.
• Manitowoc Crane Group Czech Republic s.r.o. • Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. • NET spol. s r.o. • Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. • STAVES s.r.o. • STAVOPLAST KL spol. s r.o. • TERRAMET, spol. s r.o. • TESAS TOP, s.r.o. • Volvo Stavební stroje Czech s.r.o. • Wacker Neuson s.r.o.
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NeZÁvisLÁ pORadeNskÁ
ceNtRa jsOU tU pRO vÁs!
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Prezentace krajů ČR, měst a obcí
■  Investiční příležitosti
   – infrastruktura
   – průmyslové zóny
   – komerční nemovitosti
■  Ekonomický potenciál a rozvoj regionů
   – PPP projekty 
   – Fondy EU v období 2011–2013  

Nabídka pro Municipality
■   Služby a technologie pro města
■  Mobiliář, komunální technika 
■  Nakládání s odpady a zdroji energií 

Mezinárodní veletrh investičních 
příležitostí, podnikání a rozvoje  
v regionech

12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště

Mezinárodní veletrh 
komunálních technologií  
a služeb

www.bvv.cz/urbisinvest www.bvv.cz/urbistechnologie

Společně s:

2011



          Velkoplošní digitální tisk

   Informační technologie v polygrafii

      Digitální produkční tisk

           Technologie pro dokončovací práce s tiskovinou

   Oficiální doprovodný program

pRiNtexpO OtevŘeNÉ MaRketÉRůM 
a ZadavateLůM RekLaMy pRO daLší iNspiRaci
Obor tiskových technologií se za posledních několik let 
rozvijí bouřlivě, takřka nic není nemožné. Druhá věc je, 
zda tyto technologie a jejich možnosti umíme plně využí-
vat pro rozšíření našeho podnikání, aplikaci nových krea-
tivních nápadů pro realizované kampaně. To je i poselství 
připravovaného veletrhu  PRINTexpo. 
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Inspirace tiskem – neomezená kreativita – vybízí 
k zamyšlení, co omezuje a co nabízí. Technologie, 
které by nám nápad vyrobily, finanční prostředky 
které pro komunikaci máme, anebo jenom lidský 
faktor, který je, jako ve všem, rozhodující. 

Je pravda, že v oblasti digitálních technologií je 
řada vizionářů, kteří tyto možnosti hledají a také 
nabízejí. Oproti tomu zde mámě konzervativ-
ní obory, které čeká určitě období plné změn 
a výzev. Jak s tím vším zatřese elektronická alter-
nativa, bude určitě otázkou několika let. 

Náš svět se mění a bortí zažité klišé. To, co léta 
dobře fungovalo, už nemusí, velikáni také občas 
padnou na kolena. Jak je to v oblasti veletrhů. 
Jako v  podnikání obecně. Veletrhy s  dobrým 
nápadem a oborem, který se vyvíjí, rostou s ním. 
Opak je také pravdou. Jaké je na tom obor tisko-
vých technologií, uvidíte na veletrhu. 

Můžeme to vysledovat  u  předních světových 
firem, operujících na českém a slovenském trhu. 
Trendy a nové výzvy se zde budou řešit na jejich 
stáncích.  Například společnost Hewlett Packard 
bude inspirovat dalšími možnostmi pro rozšíření 
podnikání signmakingových firem. Bude to vyni-
kající příležitost pro designéry k hledání individu-
álního přístupu k zákazníkům. 

Náš svět obklopují barvy, reklama, útočí na nás 
z  každého rohu. Součástí této zběsilé doby je 
řada reklamních nosičů, které prostě fungují 

a nelze je opomenout. Auto jako nosič reklam-
ního sdělení. Možná ani netušíme, jaké možnos-
ti nabízí materiály, které na trhu jsou. Špičkové 
firmy pro polep aut jsou připravené ukázat svo-
ji zručnost a dovednosti v polepu aut. Součástí 
bude i konference (4. 5.) o wrappingu ve spolu-
práci s 3M. 

Zajímavým osvěžením pro návštěvníky bude 
konferenční program, kupříkladu seminář „Potisk 
papíru, lepenky a obalových materiálů“ s  tema-
tickými příspěvky: vývoj tiskových technik a kva-
lita, barvy a laky, digitální tisk atd. 

Z doprovodného programu bych chtěla vypích-
nout téma: „Může být tiskovina on-line. Ano, 
víme jak?“ Krativní ředitelka společnosti Magic 
Seven nám dá odpověď. 

Pod patronací odborného titulu Direkt a ADMAZ 
se bude konat dne 3. 5. v  pavilonu V, v  rámci 
doprovodného programu, konference „Direct 
mail“ o nových možnostech technologií tisku pro 
kreativní řešení direkt marketingových kampa-
ní. Svoji účast přislíbili M. Červenka, ředitel B2C 
Schober direct marketing, V. Bureš, copywriter 
Ogilvy, a R. Domnosil, ředitel tiskárny Boom Tisk. 
Dané téma souzní i  s  hlavním mottem veletrhu 
PRINTexpo 2011: „Inspirace tiskem / Neomeze-
ná kreativita“. 
Určitě zajímavým bude přesah tiskových techno-
logií do designu a  fotografický atélier s hlavním 
motivem „Akt v reklamě“.

pRiNtexpO OtevŘeNÉ MaRketÉRůM 
a ZadavateLůM RekLaMy pRO daLší iNspiRaci

3.–6. 5. 2011
Brno – Výstaviště, Česká republika

www.printexpo.cz
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veLetRhy idet 
a pyROs/iset se bLíží
Ve dnech 10. až 13. května se bude v Brně konat již jedenáctý ročník Mezi-
národního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. V letošním roce 
zareagovali organizátoři na současný vývoj ve světě i na požadavky vystavo-
vatelů, takže spolu s veletrhem IDET se uskuteční také Mezinárodní veletrh 
požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET – ten se bude konat v termínu 
12. až 14. května. Cíle je jasný – nabídnout návštěvníkům komplexní přehled 
o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. Tomu odpovídá i podtitul: Vele-
trhy integrovaného záchranného systému. 

IDET je veletrh, který vždy věrně odráží bezpeč-
nostní situaci ve střední Evropě i  ve světě. Od 
ní se také odvíjejí hlavní témata veletrhu, akcen-
tovaná zejména v  doprovodném programu. 
Aktuálními tématy tohoto ročníku tedy budou 
především spolupráce při boji proti mezinárod-
nímu terorismu, sbližování armádních a bezpeč-
nostních struktur, nasazení armády při přírodních 
a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě 
ochrana civilního obyvatelstva proti rizikům, která 
přináší dnešní doba. 

Termínovým spojením s veletrhem PYROS/ISET 
se také prohlubuje důraz na bezpečnostní tech-
nologie a služby. V popředí zájmu je především 
ochrana obyvatel při teroristických útocích na 
straně jedné a průmyslovými či přírodními kata-
strofami na straně druhé. Přitom je dnes jasné, 
že nelze tyto dvě oblasti od sebe oddělit. Útok 
teroristů např. na chemickou továrnu může mít 
stejně katastrofální důsledky jako technická 
chyba či lidské selhání. Komplex veletrhů IDET 
+ PYROS/ISET přitom svojí působností pokrý-
vá nejenom Českou republiku, ale také země 
střední Evropy, tedy zajímavý trh s  80 miliony 
obyvatel.

Oficiální armádní delegace z více než sedm-
desáti zemí
Co se týče mezinárodní účasti, patří veletrh IDET 
k nejvíce internacionalizovaným projektům spo-
lečnosti Veletrhy Brno. Z celkových 575 zúčast-
něných firem v roce 2009 bylo 47,8 procent ze 

zahraničí, mimo jiné z USA, Ruska, Indie, Izraele, 
Argentiny či Thajska. Ze zahraničí přijelo více než 
10 procent návštěvníků.

Také letos se na brněnské výstaviště chysta-
jí oficiální armádní delegace pozvané ministrem 
obrany České republiky. Jde především o země 
NATO a EU, avšak pozvání přijaly také komerč-
ně zajímavé země pro středoevropský obranný 
průmysl. Celkem jde o více než sedmdesát zemí 
ze všech kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.

Bílá kniha o obraně na veletrhu IDET 2011
Na letošním veletrhu IDET se bude konat vysoce 
prestižní záležitost – představení Bílé knihy o obra-
ně. Jde o komplexní dokument, na jehož přípra-
vě se podílí týmy odborníků. Bílá kniha o obraně 
bude koncepčním rámcem stanovujícím úlohu 
a  směry dalšího rozvoje Armády České republi-
ky ve střednědobém horizontu. Tato prezentace 
bude vrcholnou událostí doprovodného progra-
mu, dá se očekávat, že budou nastíněna řešení 
následujících akvizic – ať už budoucnost nadzvu-
kového letectva, pořízení mobilních 3D radioloká-
torů MADR, prostředků ženijního vojska zaměře-
ného do oblastí EOD jednotek (roboty, odstupné 
manipulace, mobilní pracoviště) a další.

www.bvv.cz/idet
www.pyros-iset.cz
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11. mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky

Dokonalé obranné technologie jsou nutností

CZECH REPUBLIC
BRNO,10. - 13. 5.

Současně probíhá: 

15. mezinárodní veletrh požární 
a bezpečnostní techniky a služeb
12. - 14. 5. 2011, Brno - výstaviště

www.idet.cz

IDET 228x295 CZ:cz  28.3.2011  15:54  Stránka 1
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Motortechna nabídne návštěvníkům bohatý sortiment, na který jsou zvyklí – náhradní díly, příslušen-
ství, doplňky i literaturu. To vše si budou moci zakoupit nejen majitelé dvoustopých a jednostopých 
veteránů, ale také sběratelé různých reklamních a doplňkových předmětů. 

jaRNí MOtORtechNa 2011
pÁNOvÉ, staRtUjte MOtORy!
Slavná věta z prostředí automobilových závodů jako by přesně zapadala do 
jarní MotorTechny. S návratem dlouhých slunečných dnů je třeba provětrat his-
torické motocykly a automobily, ale k  jejich nastartování je zapotřebí nákup 
náhradních dílů – a k tomu slouží dvakrát do roka právě MotorTechna.

Co bylo k vidění v roce 2010…

Alpine A 110 – pokrevní bratr Renaultu
Návštěvníci podzimní MotorTechny 2010 měli 
možnost zhlédnout nejvýznamnější model malé 
francouzské automobilky Alpine, která úzce 
spolpracovala s  továrnou Renault a  v letech 
1954–1994 vyráběla sportovní vozy s  její tech-
nickou podporou.

Model Alpina A110 byl postaven s použitím dílů 
nového automobilu Renault R8 a  okamžitě se 
stal vyhledávaným artiklem nadšenců sportov-
ních automobilů, a co víc, „alpina“ se prosadila 
i v motorsportu. Vůz se vyráběl v letech 1963–1978 
a za tu dobu se výkon motoru rozrostl ze základ-
ních 51 koní až na závodních 160 koní. Na poli 
motorsportu se A110 prosadila v rally, kde mezi 
památné chvíle patří triumfy v Rallye Monte Car-
lo roku 1971 a 1973.

30. 4. 2011, Brno
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Růst obratu, produktivity 
a spokojenosti zákazníků.
To jsou imperativy současnosti!

Vzájemná spolupráce a využití našeho CRM systému Vám umožní:
– výrazně zvýšit účinnost prodeje přímým řízením obchodní síly 
– zrychlit obchodní procesy v souladu s očekáváním zákazníků 
– získat přístup na zákaznická data a přehled o trhu kdykoli a kdekoli 

Přesvědčte se na našem demu, jak je to jednoduché

Rádi bychom Vám ukázali praktické využití zákaznické databáze. Jsme připraveni 
poskytnout Vám instalaci tohoto systému na čtvrtletí zdarma a spolupracovat s Vámi 
na optimálním nastavení Vašich zákaznicky orientovaných procesů.

Rozvoj úspěšného prodeje a péče o zákazníky 
Zaměřujeme se na soustavnou podporu vysoce efektivních marketingových, obchodních 
a servisních procesů. Úspěch je v dokonalém zvládnutí Vašich interních procesů a ve 
vedení každého pracovníka k odpovídajícímu výkonu!

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na www.update.cz



siLNí beZ NÁsiLí
Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ je zaměřen na podporu pozitivního sociálního kli-
matu na školách, na prevenci šikany a násilí mezi dětmi.
 
Projekt získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu a bude v období září 2010 až březen 
2013 postupně realizován v 9 krajích ČR – ve městech Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí 
nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové.

Klíčovou aktivitou je PROJEKTOVÝ TÝDEN, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři 
hudební skupiny Gen Rosso a společně připraví muzikálové veřejné představení „Streetlight“. Pro-
jektovému týdnu předchází příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních 
osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují pro zájemce navazující aktivity. 

Srdečně Vás zveme na první realizaci do Brna!
13. dubna 2011
www.silnibeznasili.cz

xix. vÝROčNí sjeZd
českÉ kaRdiOLOgickÉ
spOLečNOsti
Ve dnech 1.–4. 5. 2011 se bude na brněnském výstavišti, v sálech pavilonů 
A a E, konat další sjezd České kardiologické společnosti.

Díky velkému zájmu ze stran kardiologů, inter-
nistů, praktických lékařů, ale i zdravotních sester 
a SZP je kardiologický kongres již několik let nej-
větší odbornou akcí v celé ČR. Počet účastníků 
bude téměř 4 000. Letošního kardiologického 
kongresu se zúčastní celkem více než 60 vysta-
vovatelů na ploše 1 000 m2. 

Hlavními tématy pro letošní rok jsou problematika 
kouření a kardiovaskulárních onemocnění a dále 
podpora pohybových aktivit a zdravého životního 
stylu. Na základě pozitivních ohlasů budou probí-
hat přímé přenosy a záznamy, které dávají mož-
nost shlédnout aktuální problematiku intervenční 
kardiologie a elektrofyziologie ze čtyř špičkových 
českých a  moravských pracovišť. Letos bude 

možnost vidět prezentace řady osobností světo-
vé kardiologie – Marek Malík z Londýna, Andreas 
Caltzis z Mnichova, Sabine Pankuweit z Berlína, 
Milena Henzlová z New Yorku, Martin O´Flaherty 
z Liverpoolu, Margita Mikátová z Bratislavy, Anto-
nio Curnis z Brescie, John Gorcsan z Pittsburghu 
a Thomas Kenner z Grazu. 

Česká kardiologická společnost ve spolupráci 
s magistrátem statutárního města Brna a  Jiho-
moravským krajem připravuje kromě tradičního 
Kardioběhu Jiřího Tomana akci na podporu nor-
dic walking pro širokou veřejnost.

www.kardio-cz.cz
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WWW.SILNIBEZNASILI.CZ

13 .  4 .  2011  od  19 : 00
Pav i lon B -  BVV Brno

TRIALOG a Veletrhy Brno, a.s. uvádějí

Nad projektem převzali záštitu: Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
a Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed

/Podpora pozitivního sociálního 
klimatu va školách/

Vstupné 100 Kč / 50 Kč žáci ZŠ  .  Předprodej: TRIALOG & Indies

ZŠ a MŠ Brno
Křídlovická



Která expozice na 
veletrzích STYL, KABO 
a OPTA, realizovaná 
společností Veletrhy 
Brno, a.s., se Vám 
nejvíce líbí? 

a) DERMATEX

b) Ing. Luděk Dušek – D.L.M.

c) ESSILOR – OPTIKA

Více informací o službě najdete zde >>

aRchitektONickÝ NÁvRh
Podstatným úkolem dobrého projektu je vizuální komunikace směrem k náv-
štěvníkovi veletrhu a upoutání jeho pozornosti. Proto by měl být architekto-
nický návrh takový, aby expozice získala nezaměnitelný vzhled, který je typic-
ký pro vystavující firmu.

a)

b)

c)
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kaLeNdÁŘ veLetRhů a vÝstav 2011/2012
2011

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. MODELLBRNO

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

21.–23. 8. STYL

21.–23. 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

12.–14. 10. EXPODENT (Praha)

18.–21. 10. WOOD-TEC

18.–21. 10. Medical Fair Brno/ 
Rehaprotex

29. 10. MotorTechna Brno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

4.–5. 11. VENIA

10.–13. 11. SPORT Life

10.–13. 11. Bike Brno

10.–13. 11. boat Brno

10.–13. 11. Caravaning Brno

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

9.–18. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně Stavební centrum EDEN 3000

2012

Změna termínů vyhrazena

12.–15. 1. GO

12.–15. 1. REGIONTOUR

4.–5. 2. Mezinárodní výstava psů

14.–16. 2. STYL

14.–16. 2. KABO

24.–26. 2. OPTA

28.2.–2. 3. SALIMA

28.2.–2. 3. MBK

28.2.–2. 3. INTECO

28.2.–2. 3. VINEX

28.2.–2. 3. EMBAX

7.–11. 3. MOTOSALON 2012

8.–11. 3. PRODÍTĚ

8.–11. 3. RYBAŘENÍ

8.–11. 3. ITEA BRNO

8.–11. 3. MODELÁŘ

18.–22. 3. TECHAGRO

18.–22. 3. ANIMAL VETEX

18.–22. 3. SILVA REGINA

18.–22. 3. BIOMASA

3.–6. 4. AMPER

3.–6. 4. OPTONIKA


