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Mezinárodní veletrhy módy, 
obuvi a  koženého zboží 
STYL a KABO s kolekcemi 
pro příští jaro a  léto uká-

zaly, že neztrácí kvalitativně na významu, 
jak ještě před časem někteří kritici tvrdili. 
Jsou to veletrhy určené pro ty „ostatní“, 
kteří nepracují pro velké řetězce, finalis-
ty. 38. ročník módních kontraktačních 
veletrhů obhájil pozici jediné ucelené ob-
chodní přehlídky módního průmyslu, kde 
obchodník najde nabídku zboží na  jed-
nom místě. 

Další veletrhy módy se uskuteční opět 
od neděle (12. 2. 2012) do úterý (14. 2. 
2012). Úpravu termínu na dva dny nedě-
le až úterý přivítali zejména provozovatelé 
menších obchodů. Jarní veletrhy módy 
přinesou „módní bobulky“ – „Fashion 
berries“ pro podzim a zimu 2012/13. 

Mezinárodní kontraktační zahradnický 
a floristický veletrh Zelený svět, pořádaný 
Asociací zahradnického výstavnictví se 
konal sice podvanácté, ale poprvé v pa-
vilonu A – určitě nejvelkolepějším skleníku 
na světě. Společným zájmem pořadatelů 
a Veletrhů Brno je posílit roli veletrhu jako 
hlavního odborného veletrhu pro obor za-
hradnictví a floristiky ve střední Evropě.

„Podzimní“ neboli „zářijový“ strojírenský 
veletrh MSV 2011 se letos z důvodu ko-
ordinace termínu s  výstavou EMO Han-
nover bude výjimečně konat v  prvním 
říjnovém týdnu 3.–7. 10. 2011. MSV je 
bezpochyby nejvýznamnější hospodář-
skou událostí České republiky a  akcí, 
podle které lze posuzovat „zdravotní stav“ 
strojírenství a celé ekonomiky. Mezinárod-
ní strojírenský veletrh v  Brně si vydobyl 
skutečně mezinárodní pověst a význam, 
o  čemž svědčí vysoká zahraniční účast. 
MSV letos doprovodí mezinárodní veletrh 
Transport a Logistika. 

Veletrhy Brno jsou přítomny i  v  Praze. 
Druhou letošní námi pořádanou akcí 
v Praze bude kongresová výstava sto-
matologie a  ústní hygieny EXPODENT, 
která proběhne během mezinárodního 

stomatologického kongresu Pražské 
dentální dny.

Dřevo je významným přírodním zdrojem 
a významnou komoditou v České republi-
ce. Není tedy divu, že Mezinárodní veletrh 
strojů, nástrojů, zařízení a  materiálů pro 
dřevozpracující průmysl WOOD-TEC pa-
tří mezi nejvýznamnější odborné veletrhy 
v  našem veletržním kalendáři. WOOD-
-TEC je každé dva roky místem setkání 
více než 250 vystavovatelů se zpraco-
vateli dřeva a nábytkáři. Veletrh, který se 
letos koná 18.–21. 10. 2011, je součástí 
mezinárodní sítě veletrhů dřevozpracující 
techniky Eumabois a patří k předním ve-
letrhům oboru ve střední Evropě. 

Ve stejných dnech bude brněnské výsta-
viště hostit i Mezinárodní veletrh zdravot-
nické techniky, rehabilitace a zdraví Me-
dical Fair Brno/Rehaprotex, na kterém se 
setkávají domácí a zahraniční dodavatelé 
zdravotnických zařízení, rehabilitačních 
pomůcek a sociální péče. Součástí veletr-
hu je zdravotnický kongres Medical Sum-
mit Brno – Týden zdravotnictví v Brně. 

Medical Fair Brno je článkem světového 
řetězce zdravotnických veletrhů MEDI-
CA GROUP, které mateřská firma Mes-
se Düsseldorf pořádá pod společným 
logem na  třech světových kontinentech 
v Evropě, Asii a Americe. 

Svoje dobré jméno si od  roku 2003 vy-
budovala na brněnském výstavišti Motor-
Techna Brno, burza a výstava historických 
vozidel, součástí, náhradních dílů a doku-
mentace. Z počátečního setkání několika 
málo nadšenců dnes MotorTechna Brno 
představuje setkání 430 prodejců a bez-
mála 3 500 zájemců o koupi či prohlídku 
vystavených exponátů. Příští MotorTech-
na se koná 29. října 2011.          
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ALchyMIe spRÁVnéhO
VýběRu pOdpRsenKy
Když už se muž odhodlá k nákupu spodního prádla (a stejně mu je většinou 
kupuje partnerka), jeho finální výběr určují tři faktory – slipy, boxerky, nebo 
trenýrky. Nic víc ho nezajímá, hlavně aby se cítil dobře. Když si spodní prádlo, 
konkrétně podprsenku, vybírá žena, je situace poněkud složitější.

„V  podstatě musí podprsenka dobře padnout,“ 
zahajuje Ing.  Martin Kárych přednášku Ideální 
podprsenka na veletrhu STYL a KABO na brněn-
ském výstavišti. „Z hlediska komfortu je nepříjem-
né, když si vyberete špatný košíček. Při každém 
předklonění jste nervózní a  nevíte, co to s  vámi 
udělá,“ pokračuje Kárych. Snad netřeba zmiňovat, 
že neustálá kontrola má vliv na osobní pohodu.

„Populace všeobecně roste. Nemyslím tím, že 
tloustne, ale prostě roste a posunuje se o jednu 
až dvě velikosti. U velikosti košíčků jsem vychá-
zel ze statistik Velké Británie. Původních 75B se 
změnilo na C a to by ještě 70 % žen s košíčkem 
C mělo nosit déčko,“ upozorňuje Kárych a záro-
veň dodává: „V Británii se vyrábí košíčky do ve-
likosti L, v Evropě jsme se setkali s poptávkou 
po velikosti R.“

Pokud má žena dekolt o velikosti L, nosí na hru-
di až 6,5 kg. „Váha ňader má při špatně zvolené 
podprsence neblahý vliv na celkový kosterní sys-
tém,“ přesouvá se Kárych k tématu zdraví. „Nej-

rozsáhlejším poškozením a  problémem je krční 
a ramenní syndrom. Je způsobován zejména 
přetěžovanými ramínky, tlačícími na  vlákna tra-
pézového svalu,“ vysvětluje Kárych. Žena začne 
podvědomě bolesti uhýbat a tlačit klíční kosti do-
předu. V tu chvíli začíná přetěžování povrchové-
ho svalstva šíje.

„Samozřejmě povrchové svalstvo je velice dobře 
rehabilitovatelné a  bolest se dá vyřešit masáží. 
Jenže tím, jak se tělo zakřivuje dopředu, dochází 
k  ochabování hlubokého svalstva, což je mno-
hem závažnější problém. Hluboké svalstvo už 
je těžce rehabilitovatelné a  jednoduchá domácí 
masáž nic nevyřeší. Tady musíte vyhledat odbor-
níka,“ varuje Kárych. 

Správný výběr podprsenky má krátkodobý 
i  dlouhodobý vliv na  pohodlí a  zdraví nositelky. 
Není radno podceňovat jejich kvalitu a velikost, 
neboť nošení nevhodných podprsenek je zdraví 
neprospěšné stejně jako např. pravidelné, ale ne-
správné cvičení na posilovacích strojích.

Základní známky nevhodné podprsenky

•	 obvod podprsenky je příliš volný
•	 podprsenka se vysouvá nahoru
•	 košíčky vytvářejí dojem dvojitých prsou
•	 košíčky se deformují
•	 kostice odstává na více než tři prsty
•	 podprsenka tlačí

fairherald fairherald6 7



nÁKupeM pěTI Obyčejných
LeVných TRIčeK ŠATníK

nezAchRÁníTe
Mirka Talavašková se v prostředí oděvů a textilií pohybuje od útlého věku. Vyrůstala obklopena módou, a proto 

není divu, že se vydala ve šlépějích maminky – stala se módní návrhářkou. „Už jako dítě jsem věděla, co chci dě-
lat. Byla to pro mě přirozená cesta, po které stále jdu a doufám, že půjdu dál,“ vzpomíná Mirka Talavašková na 

první krůčky ve světě módy. 

fairherald fairherald8 9



Mirka Talavašková představila na  veletrzích 
STYL a  KABO svou poslední kolekci Yunnan, 
pojmenovanou podle čínské provincie. Kdo 
svět módy, potažmo STYL a KABO, sleduje bys-
trým okem, patrně jméno Talavašková neslyšel 
ve spojení s brněnským veletrhem poprvé. Mla-
dá návrhářka zde totiž v roce 2008 vyhrála sou-
těž TOP STYL DESIGNER.

Mělo vítězství v soutěži TOP STYL DESIGNER 
vliv na vaši pozdější práci?
Musím říci, že mně to hodně pomohlo. Odborná 
veřejnost si mě všimla a  často jsem se objevovala 
v médiích. Taková reklama je pro začínajícího člově-
ka velmi dobrá. 

Jak hodnotíte těch pár let od úspěchu v sou-
těži?
Byl to start. Jakmile uděláte první krok, jedete dál. 
Pokud samozřejmě ustavičně pracujete. Hodně li-
dem jsem utkvěla v  paměti a  za  rok, za  dva mě 
kontaktovali na základě toho, že si pamatovali moji 

kolekci. Tudíž úspěch v soutěži mně neustále po-
máhá.

Na  veletrhu jste prezentovala svou novou 
kolekci. Co vás inspirovalo k  jejímu názvu 
a ke kolekci samotné?
Kolekce se jmenuje Yunnan a  stejný název má 
i provincie v Číně. V provincii se míchá hodně et-
nik a vzájemný vliv různorodých kultur mi posloužil 
jako téma kolekce. Míchala jsem dohromady různé 
barvy, které něco znamenají pro Čínu i Českou re-
publiku. 

Jak dlouho jste na kolekci Yunnan pracovala?
Byla to moje diplomová práce na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové, takže zhruba půl roku.

Kde berete inspiraci?
Všude kolem mě. Z kultury, hudby, filmů, krajiny, 
lidí. Tvořím na  základě intuice, podle toho, co 
mě momentálně oslovuje. V  současné době se 
snažím držet při zemi. Vím, že šaty bude oblékat 

žena, která chodí do práce a stýká se s různými 
lidmi. 

Takže máte na zřeteli i praktičnost.
Ano. Nedělám oblečení do  skříně. Vytvářím oblečení 
pro lidi, proto, aby se v něm cítili dobře a chtěli ho nosit. 

Jaké máte cíle do následujících let?
Doufám, že do  roka najdu ateliér v  Praze. Mám 
provizorní, ale chtěla bych větší se showroomem. 
Do pěti let snad budu mít i butik. Jdu pomaloučku, 
krok za krokem.

Je těžké prorazit ve světě módy?
Není těžké prorazit, těžší je fungovat. Mnoho továren 
zkrachovalo a kvalitní materiál musíte shánět v  za-
hraničí. S budováním klientely není problém, ale je 
těžké udržet ji tak, aby ona udržela vás. Dnes je ob-
tížné konkurovat návalu čínského oblečení. Myšlení 
lidí se změnilo a je třeba v nich znovu vychovat, aby 
tíhli ke kvalitě. Nákupem pěti obyčejných levných tri-
ček šatník nezachráníte.

Jaký máte názor na módu v České republice?
Je trochu neštěstí se na to koukat. Například v Pa-
říži je naprostou samozřejmostí vypadat dobře. 
Kultura z tamních lidí doslova číší. Jsou upravení, 
voňaví a mají oblečení z kvalitní materiálů. Připadá 
mně, že v Česku se polovina žen stará jen o hr-
níčky a  talířky, než by se snažily dobře vypadat. 
Řada žen je krásných, ale zbytečně si škodí a ubí-
rají na kráse. Tyká se to nejen oblečení, ale celkové 
údržby člověka.

Módní návrhářka Mirka Talavašková
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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.

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

Jak to vidí Lada Vyvialová
Lada Vyvialová se v  prostředí designu 
a módy pohybuje od 90. let. Zásadním od-
razovým můstkem pro ni byl titul Výtvar-
ník sezóny 1998, který jí zajistil důležitou 
pozornost veřejnosti. Původně se chtěla 
věnovat výtvarnému oboru. „Ale nedoká-
zala jsem si představit, jak se tím budu 
živit. Až budu mít dům plný obrázků, co 
s  nimi budu dělat. Proto jsem si zvolila 
šaty, které mají blízko k designu.“

Kde berete inspiraci?
Na tuto otázku nikdy neumím odpovědět. Ono to 
chodí samo, v procesu vývoje se inspirace vždy 
dostaví. Někdy vezmu tužku, někdy látku a pracu-
ji. Nemám žádnou strategii, neodjíždím do ticho-
moří a neinspiruji se šuměním vln. Za každou tvor-
bou modelu vidím obecnou povahu ženy, která ví, 
co si kupuje a co chce nosit. Není to žena, co by 
si něco nakoupila a za měsíc to odhodila. 

Jakou kolekci představujete na veletrhu?
Kolekce se jmenuje Cut Me a  je prezentová-
na pod značkou Lidee. Cut Me (ustřihni mě) je 
odvozeno od  toho, že ráda pracuji se střihem 
a v tomto případě jsem se všechny střihy snažila 

ponechat v původní šíři materiálu. Všechny šaty, 
sukně, halenky jsou více méně jen posešívané 
obdélníky a čtverce. Do  textilních materiálů ne-
rada stříhám.

Je těžké prorazit ve světě módy?
Otázkou je, co si pod tím představujeme. Jestli 
být slavný a úspěšný, nebo prodávat velký počet 
modelů, anebo pracovat jako anonymní návrhář 
ve firmě. Já osobně si myslím, že stačí pracovat 
nejlépe, jak člověk umí a pak není jiná cesta, než 
být úspěšný. 

Jaká je móda v České republice?
Nejsem z ní příliš nadšená. Chybí odvaha v ob-
lékání – ženskost v dámském oblékání a sebe-
jistota v pánském oblékání. Všeobecně na  tom 
není Česko zrovna nejlépe a všichni mí kolegové 
na nápravě ustavičně pracují.

Jak se oblékají lidé v zahraničí?
Líbí se mi styl ve Velké Británii. Ani ne tak to, co 
nosí, ale jak to nosí. Pyšně staví na  obdiv své 
názory na oděv a nosí oblečení, které například 
pro nás může být nevkusné a příliš extravagant-
ní. Líbí se mi i ta odvaha. Samozřejmě Francouzi 
mají přirozený šarm. Dokáží oděv vycítit. Nepo-
třebují ho vidět jako my Češi.

Lada Vyvialová a Mirka Talavašková na veletrzích STYL a KABO
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Jaké jsou přednosti obuvi s Žirafou?

Certifikát Žirafa zavedla Česká obuvnická a kožedělná 
asociace ve  snaze prezentovat prodejcům 
a zákazníkům zdravotně nezávadnou obuv pro děti. 
Certifikát s žirafou ve znaku byl poprvé představen 
v roce 2003 a za osm let si vydobyl renomé kvalitní 
obuvi. 

„Žirafa je nadstandardní hodnocení dětské 
obuvi. Zaručuje nezávadnost materiálu a  kvalitu 
po ortopedické stránce. Při zkouškách je přítomen 
dětský pediatr, který hodnotí tvar kopyta, sklon 
a  ohebnost boty, atd.,“ vysvětluje český výrobce 
obuvi Antonín Žirovnický.

Obuv je obecně certifikována pro děti do  tří let. To 
je zákonem daná skutečnost. Pokud však výrobce 
chce zaručit svým zákazníkům skutečnou kvalitu, 
může si zažádat o  certifikaci Žirafa. 
„Tyto boty jsou často 
vyráběny z usní. 

Samozřejmě mohou být i ze syntetických materiálů, 
ale v  tom případě musejí být ještě certifikovány 
ohledně nezávadnosti,“ pokračuje Žirovnický.

Bota se štítkem afrického zvířete je testována 
institutem ITC ve Zlíně, kde se provádí i  chemické 
rozbory materiálu. Agresivní látky v  botách jsou 
proto vyloučeny. „Boty s certifikátem Žirafa jsou 
zdravotně nezávadné a podporují zdravý růst dětské 
nožičky,“ objasňuje Marie Bedřichová na  veletrzích 
STYL a KABO. 

Třebaže je obuv opatřena symbolem 
žirafy, je správné botu 
před nákupem 

důkladně zkontrolovat. „Pata musí být dostatečně 
tuhá a tvarovaná. Prostor v prstové části by měl mít 
dostatečnou šířku, aby netlačil a nepůsobil stísněně. 
Pokud bota tlačí, tak malou nožičku vlastně utváří 
a to je zásadní problém,“ varuje Bedřichová.

A  kde lze obuv s  certifikací Žirafa koupit? Jak 
jinak než u  všech dobrých prodejců 
obuvi.

bOTy Od žIRAfy
V obchodě s obuví vybíráte svým malým ratolestem roztomilé malinké botičky a vaši pozornost najednou upoutá série bot s modrou visačkou a  logem žirafy.  
O co jde? Ne, není to nová oděvnická značka – je to nadstandardní certifikát kvality.
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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

Rezervace pokojů Business menu Konferenční prostory

Oáza komfortu a špičkových služeb na Vás  
čeká jen pár kroků od areálu výstaviště. 
Holiday Inn Brno – to pravé místo pro Váš pobyt.

zeLený
sVěT 2011
Nadšení floristici si patrně 
nenechali o  prvním zářijo-
vém víkendu ujít Zahrad-
nický veletrh, neboli Zelený 
svět, který se letos poprvé 
přestěhoval do  větších 
prostor výstavních hal pavi-
lonu A. 

Na  Zelený svět přijelo více než 150 
vystavovatelů z České republiky i ze 
zahraničí, kteří svými expozicemi 
květin proměnili prostory pavilonu 
v pestrobarevnou alej pod bílou stře-
chou. Návštěvníci se těšili bohatému 
doprovodnému programu v podobě 
přehlídky profesionálních květino-
vých modelů, expozice s názvem Vá-
noční inspirace, křtu nového kalen-
dáře Green World 2012 a  vyhlašení 
Svatební Kytice roku 2012. Zároveň 
po  celou dobu výstavy probíhalo 
velkoplošné promítání přenosu ze 
současně konané mezinárodní floris-
tické soutěže v Havířově EuropaCup 
2011.
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MsV 2011 
OpěT V ceLéM AReÁLu
bRněnsKéhO VýsTAVIŠTě
53. mezinárodní strojírenský veletrh proběhne v termínu 3. až 7. října 2011 
jako nejvýznamnější průmyslová přehlídka pořádaná v nových členských ze-
mích Evropské unie. Zájem o účast opět stoupá a většina výstavních ploch 
včetně největších pavilonů je již vyprodána.

Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh

„Přípravy jsou již v plném proudu a registrujeme 
vysoký zájem o účast. Po loňském ročníku, který 
odrážel začínající ekonomické oživení, je to další 
svědectví pozitivní nálady průmyslových firem,“ 
konstatoval ředitel MSV Jiří Rousek. Zároveň po-
tvrdil, že počet přihlášek je již dnes v řadě obo-
rů vyšší než loni, přičemž stále přicházejí nové. 
„Vracejí se vystavovatelé, kteří se MSV zúčastnili 
naposledy v roce 2008, tedy před ekonomickou 
krizí; někteří tradiční účastníci rozšiřují své vý-
stavní plochy. Většina našich hal včetně největ-
ších pavilonů P, V a F je zaplněna téměř do po-
sledního místa,“ upřesnil.

Transfer technologií a inovací
Letos proběhne 3. ročník projektu, jehož cílem je 
podpořit přenos výsledků vývoje a výzkumu do 
průmyslové praxe. V rámci projektu je vystavovate-
lům a návštěvníkům Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně prezentována nabídka vědecko-
-výzkumných kapacit vysokých škol, výzkumných 
center a dalších subjektů pro průmyslové využití.

Packaging Live – kdo maže, ten jede!
Reprízy se letos dočká také projekt Packaging 
Live – vzorová balicí linka, která předvádí propo-
jení špičkových technologií různých dodavatelů 
v živém provozu. Návštěvníci uvidí celý technolo-
gický proces, od plnění a balení produktů (půjde 

o mazivo, přesněji olej pro univerzální použití ve 
strojírenství) přes jejich vážení, třídění, skupinové 
balení, značení, identifikaci, paletizaci až po ko-
nečný transport k zákazníkovi. Důraz bude opět 
kladen na dosledovatelnost logistického řetězce 
a tzv. chytré etikety. Celý program bude odborně 
komentován a poběží každou sudou hodinu.

JOBFAIR – veletrh pracovních příležitostí
Veletrh pracovních příležitostí JOBFAIR 2011 re-
aguje na poptávku firem, které hladoví po mla-
dých odbornících. V rámci největší středoevrop-
ské události v  oblasti strojírenství a průmyslu, 
Mezinárodního strojírenského veletrhu, se tak ve 
dnech 5. až 6. října 2011 na brněnském výstaviš-
ti uskuteční jeho další ročník. 
Hlavním cílem je po delší době stagnace v oblasti 
strojírenství a průmyslu vyjít vstříc poptávce na 
trhu ze strany firem. Studentům zase poskytne 
možnost na jednom místě najít informace k  je-
jich budoucímu uplatnění. V  letošním roce se 
veletrhu zúčastní zhruba třicet společností v čele 
s předními hráči z  oboru, jako jsou společnos-
ti ČEZ nebo Škoda Auto. Pořadatelé očekávají 
účast více než dvaceti tisíc studentů odborných 
i ekonomických vysokých škol z České i Sloven-
ské republiky. Podrobnosti k veletrhu a aktuality 
najdete na www.jobfairmsv.cz. 

3.–7. 10. 2011
Brno – Výstaviště

www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog
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VuT V bRně nA MsV 2011
Elektromobil VUT SUPER EL II
Homologované vozidlo na platformě Škoda Su-
perb II, na jehož přestavbě na elektromobil se 
podíleli studenti a doktorandi  VUT v Brně, využí-
vá  95článkové akumulátorové baterie LiFeYPO4, 
které vykazují díky BMS elektronice životnost na 
každém článku až 500 000 km. Maximální trvale 
udržitelná rychlost se pohybuje okolo 160 km/h 
s dojezdem 220 km. Elektromobil pohání vodou 
chlazený asynchronní elektromotor Siemens se 
špičkovým výkonem 100 kW. V současné době 
připravují studenti rychlou nabíječku 49 kW, která 
bude schopná nabít vozidlo z 10 % na 90 % ka-
pacity za 30 minut.

TU Brno Dragon Evo 1
Studentské vozidlo mezinárodní kategorie For-
mule Student (nejprestižnější celosvětová soutěž 
studentů v oblasti automobilového průmyslu) se-
strojili studenti závěrečného ročníku navazujícího 
magisterského studia Fakulty strojního inženýrství 
VUT v Brně. Na projektu se podíleli také studenti 
Fakulty podnikatelské a Fakulty elektrotechniky 
a komunikačních technologií a stavba byla finan-
cována firmou Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, part-
nerem VUT v Brně. Formuli pohání jednoválcový, 
vodou chlazený motor typu Husaberg FE 570, 
model 2011. Vozidlo s prostorovým trubkovým 
rámem se zúčastnilo akce Formula Student UK 
2011 Event – Silverstone ve Velké Británii.

Robot Orpheus
Fakulta elektrotechniky a komunikačních tech-
nologií předvede roboty záchranáře v akci. 
Orpheus-AC je využitelný 
zejména k  chemic-
kému průzkumu. 
Jeho vylepšená 
verze Orpheus-

-Explorer přichází s inovovanými vlastnostmi, 
zejména vyšší rychlostí pohybu a lepším vyba-
vením. Posledním exponátem, kterým se fakulta 
na veletrhu pochlubí, bude robot Scorpio, jehož 
přednosti lze nejlépe využít ve vnitřních prosto-
rech, kde je schopný překonat díky housenko-
vým pásům takové překážky, jako je schodiště.

Rentgenový a CT přístroj SCIOX
Autor Tomáš Svoboda, nynější student Fakul-
ty elektrotechniky a komunikačních technologií 
VUT v Brně, zvítězil s rentgenem v soutěži České 
hlavičky 2010 v oblasti „Řešení pro budoucnost“. 
Přístroj je přenosný a lze s ním pořizovat klasic-
ké rentgenové a CT snímky v digitální podobě, 
což zjednodušuje jejich úpravu a ukládání. Díky 
kvalitnímu odstínění není potřeba používat bez-
pečnostní prostředky. Zobrazovací systém pou-
žitý v přístroji snímá ve vysokém rozlišení a je při-
tom cenově mnohem dostupnější než současné 
profesionální přístroje. Exponát se může poch-
lubit dalšími oceněními, jako je 1. místo v soutě-
ži Technology Cup 201, 2. místo v  celostátním 
kole Středoškolské odborné činnosti a 4. místo 
v soutěži Intel ISEF 2011 v Los Angeles.

“Více jak 500 zákazníků z průmyslu důvěřuje oborově      
      specializovanému řešení společnosti update software.“

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na www.update.cz
Navštivte nás nebo nás pozvěte na bezplatné předvedení

Premiová péče o vaše zákazníky, partnery a distributory 
– CRM řešení jako garantovaná služba (SaaS):
CRM software pro váš úspěch.
update.revolution, přináší výhody užití software jako služby (Software as a Service), 
přičemž významné je zejména to, že poskytovatel přejímá kompletně projekto-
vé riziko a realizuje soustavnou podporu nejnáročnějších aktivit a vašich potřeb 
na bázi pevné ceny služby.

Pohleďte na update.revolution jako uživatel libovolného chytrého telefonu: 

Náš příslib: žádné riziko, oboro-
vě orientované verze, okamži-
té výsledky a trvalý vývoj. 

Součástí naší nabídky je servis 
»all inclusive«
Příprava, nastavení, zavedení, 
proškolení, rozšíření a soustav-
ný další vývoj, to vše je součástí 
poskytované služby – bez dal-
ších nákladů.

Více o výhodách konceptu update.revolution:
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18. – 21. 10. 2011
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

www.wood-tec.cz

12. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl

Říjen nA bRněnsKéM
VýsTAVIŠTI bude pATŘIT
MILOVníKůM dŘeVA
Již 12. ročník dřevařského veletrhu WOOD-TEC 2011, který se uskuteční 
18. až 21. října v areálu brněnského výstaviště, je pro každého zpracovate-
le dřeva nejen v České republice, ale i v okolních zemích tradiční událostí. 
WOOD-TEC nabídne i v letošním roce „pod jednou střechou“ vše, co se týká 
zpracování dřeva. Budou prezentovány nejen stávající technologie a produk-
ty, ale samozřejmě i novinky a nové trendy v nabídce strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl.

I domácí kutilové si přijdou na své
Novinkou oproti minulému ročníku je zvýšený důraz na aktivity týkající se hobby. To znamená nejen 
odborníci, kteří jsou tradičními návštěvníky veletrhu, ale i milovníci dřeva a domácí kutilové najdou 
na WOOD-TECu své produkty. Jedná se především o nástroje, materiály a potřeby pro tyto aktivity. 

Odborný program – tradice veletrhu WOOD-TEC
Tradiční součástí veletrhu je odborný doprovodný program, který bude věnován zajímavostem a ak-
tuálním tématům z oboru.

Sleva pro návštěvníky
V  letošním roce organizátoři opět připravili výhody pro návštěvníky veletrhu WOOD-TEC, kteří se 
zaregistrují a získají tak 40% slevu ze vstupného. Místo plné ceny 240 Kč tak zaplatí pouze 150 Kč 
za jednodenní vstupenku na tento specializovaný dřevařský veletrh.

40% sleva vstupného při elektronické registraci 
na www.wood-tec.cz 
Jak se registrovat a získat slevu?
•	 jděte na www.wood-tec.cz
•	 klikněte na ikonu Registrace návštěvníků
•	 vyplňte Vaši e-mailovou adresu, na kterou si přejete zaslat potvrzení o registraci (potvrzovací voucher)
•	 pokud máte pozvánku, zadejte kód Vaší pozvánky, pokud ne, nevyplňujte a pokračujte dále v registraci 
•	 vyplňte registrační formulář
•	 vytiskněte si potvrzovací voucher
•	 voucher předložte na pokladnách v pavilonu P
Zlevněné vstupné 150 Kč bude možné uplatnit POUZE při předložení voucheru!

•	ADLER	•	BALJER	ZEMBROD	•	BeA	•	BLUM	•	DÉMOS	TRADE	•	EGGER	CZ	•	EPIMEX	•	FELDER	•	HETTICH	
•	HOUFEK	•	KARNED	TOOLS	•	KOVOPLAST	•	LEITZ	•	PILOUS	•	POLYREY	•	ROJEK	•	SERVIND	•	STM	•	TEKMA	•	TWIN
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Ofi ciální partner veletrhu

VELETRH STOMATOLOGIE A ÚSTNÍ HYGIENY
SPOLEČNĚ S TRADIČNÍM KONGRESEM 

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY

12. -  14. 10. 2011
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

www.bvv.cz/expodent

MEDICAL FAIR BRNO – CENTRAL EUROPE
REHAPROTEX
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

18.–21. 10. 2011, Brno – Výstaviště

www.medicalfair.cz

MEDICAL SUMMIT BRNO

NENECHTE SI UJÍT!

• Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

• Konference České společnosti pro sterilizaci STERIL.CZ

• Mezinárodní kongres České lékařské společnosti JEP

• Mezinárodní podiatrické sympózium

• Konference e-Health Days

Zaregistrujte se na www.medicalfair.cz 
a získejte zlevněnou vstupenku.

MEDICAL FAIR BRNO – CENTRAL EUROPE

 
ZLEVNĚNÁ 

VSTUPENKA 

NA VELETRH

Supported by Messe DüsseldorfOrganiser 
of MEDICA and REHACARE

®

bRnO KŘIžOVATKOu
sTŘedOeVROpsKéhO
zdRAVOTnIcTVí
Pod názvem Týden zdravotnictví v Brně se na brněnském výstavišti uskuteč-
ní Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL 
FAIR Brno Central Europe / REHAPROTEX společně s řadou odborných kre-
ditovaných kongresů, sympozií a seminářů s mezinárodní účastí. 

Odborná veřejnost se zde na jediném místě se-
známí s produkty dodavatelských firem z tuzem-
ska i zahraničí a získá možnost snadno porovnat 
jejich nabídku. 

V  jeho kongresových sálech proběhnou desítky 
odborných kongresů a sympózií, seminářů, pre-
zentací a diskusních setkání. Dne 20. října bude 
veletrh věnovaný tématu sociální péče. Bude 
představena první a na ni navazující druhá etapa 
sociální reformy. 

Čeští i  zahraniční odborníci budou přednášet 
o problematice úlohy gynekologie dětí a dospí-
vajících v ochraně budoucího mateřství. Hlavními 

tématy VI. mezinárodního kongresu miniinvazivní 
a robotické chirurgie a V. interaktivního kongresu 
hojení ran budou miniinvazivní versus otevřené 
přístupy v chirurgii a traumatologii. Opět nechybí 
dvoudenní VII. výroční konference České společ-
nosti pro sterilizaci STERIL.CZ. 

K doprovodným akcím patří také dvoudenní kon-
ference e-Health Days, jejímž tématem je elek-
tronizace zdravotnictví a  telemedicíny. Zvláštní 
postavení ve  veletržní nabídce naší společnosti 
zaujímá REHAPROTEX jako největší středoev-
ropská přehlídka kompenzačních, protetických, 
ortopedických a rehabilitačních pomůcek. 

fairherald25



mezinárodní 
SPORTOVNÍ

veletrh

www.sport-life.cz

mezinárodní
CYKLISTICK¯

veletrh

www.bike-brno.cz

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH

sportÛ

www.boat-brno.cz

mezinárodní v˘stava
KARAVANÒ

a obytn˘ch automobilÛ

www.caravaning-brno.cz

Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 923 / Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz

10. – 13. 11. 2011 BRNO – V¯STAVI·Tù
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pOdzIMní 
MOTORTechnA

Když budou hrdí majitelé veteránů ukládat své maz-
líčky k zimnímu spánku, patrně si najdou čas i na pravi-

delnou a důležitou údržbu letitých komponentů. A kde na-
jít potřebné náhradní díly, nejlépe s přívlastkem „originál“? 

Přeci na MotorTechně, která se koná v prostorách brněnského 
výstaviště.

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. 

Podzímní MotorTechna proběhne 29. 10. v prostorách západní části výstaviště. Návštěvníci budou 
vjíždět bránou č. 9a u budovy Tuzexu (mezi bránami č. 9 a č. 10), parkování zajištěno na přilehlé 
volné ploše R1. Brány pro návštěvníky budou otevřeny od 08:00 do 16:00 hodin.
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KALendÁŘ VeLeTRhů A VýsTAV 2011/2012
2011 září– prosinec

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 leden –září
7.–8. 1. Národní výstava psů

12.–15. 1. GO

12.–15. 1. REGIONTOUR

4.–5. 2. Mezinárodní výstava psů

12.–14. 2. STYL

12.–14. 2. KABO

24.–26. 2. OPTA

28. 2.–2. 3. SALIMA

28. 2.–2. 3. MBK

28. 2.–2. 3. INTECO

28. 2.–1. 3. VINEX

28. 2.–2. 3. EMBAX

2. –3. 3. Franchise Meeting Point

7.–11. 3. MOTOSALON 2012

8.–11. 3. PRODÍTĚ

8.–11. 3. RYBAŘENÍ

8.–11. 3. ITEA BRNO

8.–11. 3. MODELÁŘ

20.–23. 3. AMPER

20.–23. 3. OPTONIKA

31. 3.–4.4. TECHAGRO

31. 3.–4.4. ANIMAL VETEX

31. 3.–4.4. SILVA REGINA

31. 3.–4.4. BIOMASA

14. 4. MotorTechna Brno

24.–28. 4. IBF

24.–28. 4. SHK BRNO

24.–28. 4. MOBITEX

24.–27. 4. URBIS TECHNOLOGIE

24.–27. 4. URBIS INVEST

24.–27. 4. ENVIBRNO

13.–16. 5.
20. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

5.–6. 6. MOTORSPORT EXPO

6.–10. 6. AUTOTEC 2012

23.–24. 6. INTERCANIS

19.–21. 8. STYL

19.–21. 8. KABO

31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012

10.–14. 9. MSV

10.–14. 9. IMT

10.–14. 9. FOND-EX

10.–14. 9. WELDING

10.–14. 9. PROFINTECH

10.–14. 9. PLASTEX

10.–14. 9. INTERPROTEC

29.–30. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

Změna termínů vyhrazena


