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Jízdní kolo z uhlíkových vláken
Fotogalerie sportovních veletrhů

David Guetta přijel do Brna

SPORTOVNÍ VELETRHY
Mistr světa Josef Zimovčák

Budoucí olympionik Jakub Tomeček
Jezdec MotoGP Karel Abraham
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STAVEBNÍ VELETRHY BRNO | MOBITEX | URBIS | MotorTechna | PRINTexpo | IDET | PYROS/ISET

Milion kilometrů 
na dvou kolech

RYBY, 
KTERÉ 
MOŽNÁ 
NEZNÁTE
Svět očima zvířat
Grand Prix Vinex 2011
Historické kočárky
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WATENVI | AUTOSALON BRNO | MODELLBRNO | NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

ZÁCHRANA 
NA LŽÍCI 

BAGRU
Povodeň před 

pavilonem Z

Český obrněný transportér MPV VEgA
Život na vysoké noze

Vinařský lis a zrod knihtisku

Martina 
Sáblíková

pokřtila 
minirýpadlo
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KATRINA V NEW 
ORLEANS
Přírodní katastrofa 
očima bývalého starosty

JOSEF KRÁL: PŘED BRANAMI FORMULE 1
(NE)TRADIČNÍ MAZLÍČEK
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA NA VÝSTAVIŠTI

Představení studie 
automobilu Škoda Vision D
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MIRKA 
TALAVAŠKOVÁ
Nákupem levných triček 
šatník nezachráníte

Alchymie správného 
výběru podprsenky

Boty od žirafy

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH | WOOD-TEC | MEDICAL FAIR | MOTORTECHNA
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Vánoční trhy na  br-
něnském výstavišti 
se konaly již třicet 
pět let. Dotvářejí 
vánoční atmosféru 
města. V  této obdi-
vuhodné tradici po-
kračovaly i  v  závěru 
loňského roku. Ten-

tokrát vynikla  nabídka malovýrobců 
vánočního zboží a  krajových specia-
lit, které nenajdete v  super- a  hyper- 
marketech. Právě proto jsou vánoční 
trhy stále vyhledávány.
 
Poslední veletržní akcí s  mezinárodní 
účastí byly veletrhy zaměřené na sport 
a  aktivní využití volného času. 
Mezinárodní cyklistický veletrh Bike 
Brno se například vyprofiloval na úroveň 
uznávané mezinárodní středoevropské 
cyklistické akce s  účastí předních 
značek a  výrobců.  Vybavení pro lodní 
sporty včetně surfingu, vodního lyžování 
a  potápěčské techniky představila 
specializovaná mezinárodní výstava 
lodí a  vodních sportů boat Brno. Její 
atraktivní součást tvořily expozice 
luxusních jachet a  motorových člunů. 
Také výstava karavanů a  obytných 
automobilů Caravaning Brno zaujímá 
významné místo mezi obdobnými 
akcemi ve  střední Evropě. Daří se to 
i  díky spolupráci s  nejvýznamnější 
světovou přehlídkou Caravan Salon 
Düsseldorf.

Veletrhy cestovního ruchu GO 
a  REGIONTOUR zahajují veletržní 
sezonu. Jsou tzv. first minute akcí 
cestovního ruchu a představují ucelenou 
nabídku cestovních cílů v  Česku, 
na  Slovensku a  v  zahraničí. Posláním 
veletrhu REGIONTOUR je podpora 
cestovního ruchu v  České republice. 
Doprovodný program se mimo jiné 
věnoval církevní turistice, svojí návštěvou 
jej podpořil i kardinál Dominik Duka.

Únor patří od roku 1993 podzimní a zim-
ní módě pro nadcházející sezonu. STYL 
je unikátním kontraktačním veletrhem 
pro oděvy a oděvní doplňky, stejně jako 
KABO pro obuv, kožené zboží a doplň-
ky. Prostřednictvím místních distributorů 
je na veletrhu zastoupena většina světo-
vých značek. 

Únor je také termínem pro setkání čes-
kých a slovenských optiků na kontrak-
tačním veletrhu  oční optiky, optometrie 
a oftalmologie OPTA. OPTA prezentuje 
módní a technické trendy v oblasti opti-
ky. Nezastupitelná je i vzdělávací funkce 
veletrhu. 

Mezinárodní veletrhy SALIMA, MBK, 
INTECO, VINEX a  EMBAX, konané 
na  přelomu února a  března, představí 
vše od  potravin a  technologií pro po-
travinářské obory, mlynářství, zaříze-
ní pro pekařství, cukrářství, vinařství, 
přes zařízení pro obchod, hotely a  ve-
řejné stravování až po  obalovou tech-
niku. Zvláštní zmínku zaslouží staronová 
akce s tematikou franšízových systémů 
– FRANCHISE MEETING POINT (FMP) 
ve  dnech 2.–3. března 2012. V  rámci 
doprovodného programu nabídne mno-
ho informací o podnikání formou franší-
zových systémů a může znamenat pro 
mnoho začínajících podnikatelů začátek 
nové podnikatelské kariéry. 
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LONdýN 
Na mušcE

Řadě lidí jméno Jakub Tomeček nic neříká, to se ale může brzo změnit. 
Olympijskými hrami v Londýně totiž Jakub vstoupí do povědomí veřejnosti 

jako český olympionik ve sportovní střelbě. Jeho doménou je skeet.

Jakub Tomeček na veletrhu Sport Life
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Dvacetiletý Jakub Tomeček, reprezentující 
barvy brněnské Komety, se v srpnu prostří-
lel k bronzu na ME v Bělehradě a zajistil si 
tím účast na olympiádě v Londýně. Na brit-
ské ostrovy pojede i  se „zlatým“ Davidem 
Kosteleckým, jenž v  Pekingu 2008 ovládl 
disciplínu trap.

Jak se liší skeet od trapu?
Diametrální rozdíly jsou v  tom, že na  trapu lé-
tají terče od střelce a na skeetu létají do stran. 
Na trapu má střelec pušku na rameni, na skeetu 
ji drží dole, má tzv. lovecký sportovní postoj. Dále 
je rozdíl v  tom, že u  trapu mají střelci dvě rány 
na terč, ale neví, kam poletí. U skeetu máme jed-
nu ránu na  terč a víme, kam poletí, ale nevíme 
kdy. Zavoláme si a do tří vteřin vyletí.

Čeho jste ve skeetu zatím dosáhl, co pova-
žujete za úspěch?
Největšího úspěchu jsem dosáhl letos. Na  ME 
mě zařadili do kategorie mužů a já vybojoval třetí 
místo.

Jak se těšíte na olympiádu v Londýně?
Těším se moc. Každý kluk má určitě sen podívat 
se na olympiádu. Mně se ten sen, doufám, splní, 
protože státní trenér Jan Hůla už zveřejnil nomi-
naci a figuruji na ní i já. A cíle? Každý trefený terč 
bude dobrý. Zajisté bude kolem olympiády velký 
mediální humbuk. Budu mít trému. Pokud se ale 
dostanu do finále, budu spokojený. To je můj taj-
ný cíl, ale především tam jedu na zkušenou. 

Jak se na olympiádu připravujete?
Přípravu jsme skládali s trenérem Hůlou a mým 
osobním trenérem Lubošem Adamcem. Naplá-
novali jsme přípravné závody a více střílení mimo 
ČR. V zimě se zaměříme na posilování, abychom 
nabrali tělesnou hmotnost a na jaře bylo z čeho 
těžit.

Kdy jste se sportovní střelbou začal a  co 
vás k tomu vedlo?
Nedokáži to úplně přesně říci. Střelba mě dopro-
vází už od dětství, kdy jsem si jako malý prcek 
s  taťkou poprvé vystřelil. Střelbě jsem se pak 
začal věnovat v  jedenácti letech, kdy mě chlapi 
nechali mezi sebou střílet. Do  Brna jsem přišel 
ve třinácti letech pod křídla centra mládeže, které 
schraňuje talentované střelce. 

Co je potřeba k tomu být dobrým střelcem?
Potřeba je chtít. Střílet se naučí každý, je ale vel-
ký rozdíl v tom, naučit se závodit. S tím se člo-
věk musí narodit a dokázat se vyrovnat s tlakem. 
Střelba není jen o neminutí terče, člověk musí od-
blokovat negativní věci okolo. 

Kolega David Kostelecký je známý tím, že 
má psycholožku. Nepřemýšlel jste také 
o psychologovi? 
Podle mě je to hodně individuální. Můj trenér 
během aktivní kariéry spolupracoval s psycholo-
gem, ale já se do takové spolupráce zatím nedo-
stal. Samozřejmě, že pokud bych nějakou nabíd-
ku dostal, vyzkoušel bych to.

Myslíte si, že střelba pomohla vylepšit vaše 
reakce i v běžném životě?
Osobně si myslím, že reakce mám hodně dob-
ré. Samozřejmě je třeba je dále rozvíjet střílením. 
Ke zlepšení koordinace ještě pomáhá ping-pong 
i gymnastika. Člověk nikdy nemůže říct, že dosá-
hl maxima. Je nutné jít dál a dál.

Slavnostní zahájení Letních 
olympijských her v Londýně 

proběhne 26. července 2012.
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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
www.facebook.com/holidayinnbrno Člen skupiny:

www.hibrno.cz

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY V SOUSEDSTVÍ  VÝSTAVIŠTĚ 

Konferenční služby Sezónní menu Rezervace pokojů

Restaurant Prominent – denně 12.00–23.00 hod. 
První brněnská „front cooking“ restaurace, kde příprava pokrmů probíhá přímo před očima hostů.  
Každých 14 dní nové tématické menu.

Lobby bar – denně 09.00–02.00 hod. 
Široký výběr káv, drobné občerstvení i teplá jídla servírovaná až do nočních hodin.

Restaurant Brasserie 
Nejbohatší snídani ve městě pro lepší start do nového dne podáváme i pro neubytované hosty  
v pracovní dnech 6.30–10.30 hod., o víkendech až do 11.30 hod. 

Catering 
Profesionální cateringové služby nejen v areálu výstaviště (občerstvení na stánky, rauty, recepce a další).

Jen několik kroků od pavilonu E naleznete klidné a příjemné prostředí 
pro Vaše jednání, schůzky či oslavy. 
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Na KaRLa abRaHama
čEKá dRuHá SEzóNa
V mOTOGP 
Jak dopadla ta první?
Karel Abraham se po šesti sezónách v MS silničních moto-
cyklů propracoval do královské kubatury MotoGP. Ačkoliv 
řada lidí zpochybňovala jeho vstup do klubu zvučných jmen 
jako Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo atd., 
Abraham hrdě bojoval o titul nováčka roku a navzdory ně-
kolika nepříjemným pádům ukázal, že umí vystoupit ze stínu 
daleko zkušenějších soupeřů.

Karel Abraham na Grand Prix Kataru 2011
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Premiérová sezóna 2011 v MotoGP dopadla ná-
sledovně: 17 Grand Prix, 6 umístění v  TOP10,  
64 bodů a  prohraný boj o  nováčkovský titul. 
„Sezóna byla docela dobrá,“ hodnotil Abraham 
na veletrhu SPORT Life a zároveň dodal: „Samo-
zřejmě mohla být o něco lepší. Měli jsme občas 
smůlu, ale s výsledky jsem celkem spokojený.“

Nejlepšího umístění dosáhl ve španělském Jere-
zu, kde dojel sedmý. Stejný výsledek zopakoval 
i  o  pár týdnů později na  legendárním britském 
okruhu Silverstone. Ovšem opravdu vynikající vý-
sledek si schovával až na samotný závěr sezóny, 
tedy skoro vynikající výsledek. Ve Valencii bojoval 
nejen o titul nováčka, ale i o čtvrté místo v závo-
dě. Pak v posledním kole spadl a přišel o všech-
no. „Závod byl úplně super, pořád jsme se před-
jížděli. Ke konci jsme dokonce jezdili lepší časy 
než úplná špička. Bohužel, bojovali jsme na ostří 
nože a  konec mi nevyšel. Nicméně i  tak si zá-
vodu všichni moc vážíme,“ vysvětloval Abraham, 
který po lehkém pádu nasedl na motorku a pod 
šachovnicovým praporkem projel jako osmý.

Karel Abraham obsadil v premiérové sezóně cel-
kové 14. místo. Nechal za sebou např. úřadující-
ho šampióna nižší kubatury Moto2 Toniho Elíase 

a 29násobného vítěze Grand Prix Lorise Capiros-
siho. Roční zkušenosti se snad promítnou v nad-
cházející sezóně, nicméně co se týče motorky, 
bude si muset podobně jako soupeři zvykat 
na nový stroj. Seriál MotoGP přechází z kubatury 
800 cm3 na rovných 1000 cm3. „Tisícovka není 
tak obrovský rozdíl, ale je o něco málo jiná. Zatím 
mi docela sedla, sžít se s ní nebude činit takový 
problém,“ ujišťoval Abraham, který si přesné cíle 
na rok 2012 zatím nevytyčil. „Uvidíme, jak to pů-
jde, záleží na  dalších testech a  jak se budeme 
dále zlepšovat.“ 

Již 64. ročník MS světa silničních motocyklů star-
tuje 15. dubna nočním podnikem v Kataru.

Karel Abraham se připravuje na sezónu 2012
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Na tragickou událost se nelze připravit
Říjen roku 2011 byl v motocyklovém a automobilovém sportu obzvlášť tragický. Po fatální ne-
hodě dvojnásobného vítěze závodu Indianapolis 500 Dana Wheldona zavítala smrt i do světa 
motocyklů a vzala život sympatickému mladíkovi Markovi Simoncellimu.

„Bylo to strašné, protože jsem viděl, jak k  tomu došlo,“ vzpomínal Abraham. „Nehoda se 
odehrála přede mnou, takže to bylo hodně nepříjemné. Doufám, že nic podobného již nikdy 
neuvidím. S takovou ztrátou se všichni hodně špatně vyrovnáváme. Samozřejmě se snažíme 
dělat všechno pro to, aby tato tragédie nezměnila náš postoj k závodům. Na takové události 
prostě nemůžete během závodu myslet. Ale určitě bezprostředně po nehodě všichni přemýš-
leli o tom, zdali by nebylo lepší zabalit to a vykašlat se na to.“
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JOSEf zimOVčáK 
SE cHcE VRáTiT 
Na TOuR dE fRaNcE
Když se Josef Zimovčák rozhodl absolvovat legendární 
cyklistický závod Tour de France na vysokém kole, lépe 
řečeno na velocipédu, nikdo mu nedával velké naděje 
na dokončení celé trasy. Dokázal to však, a to navzdo-
ry pádu, po kterém si zlomil čelist, vyrazil zuby, přerazil 
nos... A nyní spřádá plány na účast ve stém ročníku fran-
couzského závodu.

„Trasu Tour de France jsem ob-
jel v  roce 2005,“ vzpomínal Josef 
Zimovčák na  veletrhu Bike Brno. 
„Před hlavním pelotonem jsem měl 
náskok 24 hodin.“ 

Fakt, že Tour de France dokončil 
i  přes zranění, vzbudil obrovský 
zájem medií a  veřejnosti. Josefa 
Zimovčáka bychom si ale nemě-
li spojovat pouze s  tímto téměř 
stoletým podnikem. Zimovčák je 
totiž ověnčený mistrovskými titu-
ly v  závodech na  vysokém kole. 
„Na  mistrovství světa se scházejí 
velocipédisté z  celého světa. Ně-
které fáze jsou společenské, kde 
se závodníci oblékají do dobového 
oblečení. Pak je kategorie závodní, 
která se jezdí na různé vzdálenos-
ti. Už se jelo např. v Austrálii, USA 

a v roce 2013 se pojede ve Veselí 
nad Moravou,“ upozorňuje Zimov-
čák na mistrovské klání v  rodném 
městě. 

Kromě toho, že se ve  Veselí nad 
Moravou pojede MS, bude rok 
2013 významný ještě díky dalším 
skutečnostem. Tour de France, 
poprvé konaná v  roce 1903, bude 
slavit stý ročník a  Josef Zimovčák 
hodlá po sedmi letech znovu pokořit 
náročný francouzský závod. „Od ře-
ditele závodu mám příslib, že poje-
du den před hlavním pelotonem,“ 
odhalil své plány Zimovčák, který 
pojede v rámci projektu Na kole dě-
tem. „Bude to pro mě vrchol sezóny. 
Připravit se v mém věku na takovou 
trasu nebude vůbec jednoduché,“ 
přiznal Zimovčák.

Velocipéd Josefa Zimovčáka 
„Jedná se o repliku historického velocipédu s velkým předním a malým 
zadním kolem. Čím větší obvod předního kola, tím je velocipéd rychlej-
ší. Nicméně naši předkové na něm jezdili pouhých sedmnáct let. Jak 
dokládá historie, kolo bylo kvůli pádům velmi nebezpečné. Jezdívali na 
něm lékaři, učitelé, umělci atd. a když se zranili, pro obyvatele to před-
stavovalo velikou ztrátu.“

fairherald 14



fairherald15



JÍzdNÍ KOLO 
z uHLÍKOVýcH VLáKEN
Česká firma Pell´s patří k nejvýznamnějším výrobcům jízdních kol ve střední 
Evropě a každý rok se chlubí několika zajímavými modely. V roce 2011 to bylo 
například horské závodní kolo Pell´s Seven 29 X O, za které firma získala na 
veletrhu Bike Brno ocenění Bike Brno Prestige.

Rám horského kola Pell´s Seven 29 X O tvoří materiál z uhlíkových vláken neboli karbonu, jenž je 
základním stavebním prvkem kvalitních pevných a lehkých konstrukcí. 

Popis horského závodního kola Pell´s Seven 29 X O:
• Rám: SEVEN29 Full Carbon Contrast Technology, BSB, FCST, BB92 
• Vidlice: FOX FLOAT 29 FIT RLC 15 mm QR axle 
• Řazení: SRAM X.0 
• Měnič: SRAM X.0 
• Kliky: SRAM X.0  
• Brzdy: SRAM X.0 
• Kola: Fulcrum Red Metal 29 SL 
• Pláště: Schwalbe Rocket Ron 
• Sedlo: PELL’S Long Way Ti  
• Velikosti: 19”, 21”, 25” 
• Váha: 9,8 kg
• Cena: 62 970 Kč
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Co jsou uhlíková vlákna?
Uhlíkové vlákno je materiál vyrobený z dlouhých vláken grafitického uhlíku v kombinaci s epoxi-
dovou pryskyřicí. Uhlík zajišťuje pevnost a tuhost, zatímco pryskyřice dodává materiálu lehkost 
a tvarovatelnost. Kombinací těchto dvou materiálů vznikají uhlíková vlákna, která jsou mezi kon-
struktéry velmi žádanou komoditou.

Srovnáme-li karbon a ocel, nabízí karbonový materiál dvojnásobnou pevnost při pětinové hmot-
nosti. Proto není divu, že karbon získává oblibu i v cyklickém odvětví. Rámy kol jsou díky karbonu 
pevnější, lehčí a efektivně absorbují energii.

Protože existuje několik tříd karbonu, liší se i náklady na výrobu a tím pádem také cena finálního 
produktu. Za čtvereční metr karbonu dáte 750 Kč až 6000 Kč.
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dJ daVid GuETTa
JEHO SHOw STáLa za TO...

David Guetta v Brně

Dne 16. prosince 2011 hostil multifunkční pavilon P brněnského výstaviště oblíbeného DJ Davida 
Guettu. Megastar z Paříže při svém brněnském vystoupení opět převrátila hudební žebříčky naruby. 
Guetta všechny přítomné přesvědčil o tom, že je právem považován za mezinárodní hvězdu parketu. 
Má ucho na dobré melodie, hlavu na byznys a jeho srdce bije pro hudbu. Guetta není jen obyčejný 
DJ nebo producent, stala se z něj totální popová superstar. Tento nejdražší DJ světa spolu se svým 
týmem předvedl neskutečnou show. Atmosféra při největších hitech brala dech. Obzvlášť když zpíval 
celý pavilon P. Jsme rádi, že se po roce se svou show opět vrátil do Česka, nyní do Brna, na brněn-
ské výstaviště...

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s.
oddělení meziveletržních aktivit
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 862

+420 541 153 370
+420 541 152 730

Fax: +420 541 152 524
E-mail: rent@bvv.cz

PROSTOR
JE VŠE, CO POTŘEBUJETE!
• KONGRESY, KONFERENCE, SYMPOZIA,
• VALNÉ HROMADY, FIREMNÍ A PROPAGAČNÍ AKCE
• SPOLEČENSKÁ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ SETKÁNÍ
• FILMOVÁNÍ, KONCERTY, HOSTUJÍCÍ VELETRHY

NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME:

• organizační zajištění akce od A-Z
• kompletní technické vybavení na vysoké úrovni
• moderní registrační systém
• jednotlivé služby na vysoké úrovni
• atraktivní a jedinečné prostředí s možností doprovodných programů
• multifunkční haly s možností propojení jednotlivých prostor
• variabilní sály se zatemněním nebo denním světlem
• kompletní infrastrukturu s vyústěním dálnice přímo u výstaviště
• pohodlné a bezpečné kryté parkování s dostatkem parkovacích míst
• vynikající dostupnost hromadnou dopravou
• ubytování v bezprostřední blízkosti areálu
• stravování v jednotlivých prostorech nebo "přes ulici"
• garance nerušeného průběhu akce
• neomezené možnosti pro doprovodné prezentace firem či posterů
• zajímavé historické památky, dostatek kulturního a sportovního vyžití

VELETRHY BRNO, a.s.
www.bvv.cz/rent

RENT_Divadelni svet 150x210:Sestava 1  10.5.2011  10:53  Stránka 1
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Na dOVOLENOu 
S VELETRHY GO a REGiONTOuR
Začíná leden a prodlužující se dny jsou příslibem návratu teplejší části roku, 
kdy většina lidí vyráží na cesty. Někdo objevuje krásy nejbližšího okolí, jiný 
hledá dobrodružství a zážitky až na druhém konci světa. Tu vůbec nejaktuál-
nější nabídku zájezdů, poznávacích cest i výletů naleznete ve dnech 12. až 15. 
ledna 2012 na brněnském výstavišti, kde vás čeká také bohatý doprovodný 
program. Dvojice veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR je nejširší 
tuzemskou přehlídkou svého druhu a opět slibuje pořádnou porci inspirace. 

Domácí turistika táhne
Rozmanitost českých a moravských krajů již dva-
cet let dokumentuje veletrh REGIONTOUR, který 
letos znovu obsazuje největší pavilon P. V nejširší 
nabídce turistických cílů v České republice urči-
tě najdete mnohá místa, o kterých jste zatím ani 
neslyšeli, a zatoužíte se tam vypravit. A nejen to –
dostane se vám také informací o  možnostech 
ubytování a dalších službách, kterých stále přibý-
vá. Na jediném místě porovnáte nabídku jednot-
livých lyžařských středisek včetně nových sjez-
dovek a  aktuálních ceníků, získáte nové mapy 
cyklotras, zjistíte sezónní novinky v nabídce hra-
dů a zámků a mnoho dalšího. Vedle tuzemských 
krajů se v  pavilonu P prezentují také turistická 
střediska ze Slovenska a Rakouska.   

Zvláštní pozornost je věnována také cykloturisti-
ce. Zcela nový projekt Cykloturistika v regionech 
ČR soustředí na jedno místo prezentaci cyklistic-
kých tras, speciálních map, nových modelů kol 
i cyklistických potřeb a doplňků.

Živá pozvánka na zahraniční dovolenou
Ať už si chcete v předstihu vybrat letní dovolenou 
s  veletržní slevou, využít aktuální nabídky lyžař-
ských zájezdů, získat cestovatelské informace 
nebo jen snít o nových cestách, ve všech přípa-
dech budete v pavilonu F na správném místě. Již 
22. mezinárodní veletrh GO je přehlídkou výjez-
dové turistiky od klasických rekreačních pobytů 
přes poznávací zájezdy až po  dovolenou pro 
sportovce a dobrodruhy.

Dny pro odborníky:
12.–13. 1. 2012 
(13. 1. do 14.00 hod.)

Dny pro veřejnost:
13.–15. 1. 2012 
(13. 1. od 14.00 hod.)

www.bvv.cz/go
www.bvv.cz/regiontour
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Pódiová vystoupení, tradiční řemesla 
i typická gastronomie
Dynamickým expozicím plným turistických lákadel bude vévodit bohatý 
doprovodný  program s prezentací atraktivních produktů, který opět oživí 
dění v obou veletržních pavilonech. A na co se můžete těšit?

Folklorní soubory z Čech i Moravy, cimbálová 
muzika, dívčí saxofonový orchestr, domažličtí 
dudáci i historičtí šermíři – ti všichni se od čtvrt-
ka do neděle vystřídají na pódiu, které vyroste 
uprostřed pavilonu P. Na programu je také se-
tkání s tvůrci a moderátory úspěšného televizní-
ho pořadu Toulavá kamera nebo vyhlášení vítě-
zů 15. ročníku  soutěže „O nejhezčí turistickou 
pohlednici České republiky“. V těsném soused-
ství pódia v pavilonu P se návštěvníci mohou 
seznámit s tradičními řemesly.

Po úspěšné loňské premiéře pokračuje veletrž-
ní prezentace gastronomických specialit, která 
přiblíží typické chutě českých a  moravských 
krajů stejně jako zahraničních kuchyní. Gastro-
nomická turistika je nedílnou součástí ces-
tovního ruchu a veletrhy GO a REGIONTOUR 
návštěvníkům nabídnou malou pozvánku. 
V pavilonu P se otevře restaurace s krajovými 
specialitami, zatímco na jídelním lístku restaura-
ce v pavilonu F najdete speciality zahraničních 
kuchyní. Dobrou chuť! 

Vedle stánků budou o přízeň návštěvníků soupe-
řit dvě pódia s  doprovodným programem, kte-
rý pozve návštěvníky do  konkrétních destinací. 
Živé besedy s promítáním filmů, ukázkami tance 
a místního folkloru i ochutnávkami typických la-
hůdek se u diváků těší velké oblibě. 

Na  své si přijdou také aktivnější návštěvníci.  
Vyhlášené slovinské centrum adrenalinových 
sportů Bovec pro ně připravuje nejen prezentaci 
outdoorových, horolezeckých a vodáckých akti-

vit, ale také menší lezeckou stěnu a lanové cent-
rum, kde se mohou vyřádit i se svými ratolestmi. 
Vítěz speciální veletržní ankety navíc získá pobyt 
a outdoorový program v Bovci.

Speciální dávku inspirace nabídnou přednášky 
čtyřdenního cestovatelského festivalu GO KAME-
RA 2012 v  Kongresovém centru na  brněnském 
výstavišti. Ústředním tématem letošního 15. roční-
ku je Indie a mezi hosty nechybí slavný švýcarský 
spisovatel a záhadolog Erich von Däniken.   
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Svátek módy slavíme již v únoru!
Za měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště, aby přivítaly obchodníky 
a milovníky módy a designu. Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého 
zboží STYL a KABO se představí s novou koncepcí – rozšířenou nabídkou 
o kolekce v segmentu střední a vyšší cenové kategorie zboží tak, aby bylo re-
prezentováno kompletní spektrum nabídky módního trhu, které na minulých 
ročnících chybělo. 

Mezi zástupci vyšších cenových segmentů se představí značky ACCORD – pánská konfekce 
a obleky, C.PARK z Maďarska kolekce kabátů, AVELINE – kašmírové svetry a plédy, CHRISTA 
PROBST s  kolekcemi CPM – svetry a  halenky. Pánské košile nejvyšší kvality předvede značka 
ARIKOS a HEINRICH KATT. Poprvé se na veletrhu STYL představí známá rakouská společnost 
GIESSWEIN – výrobky z pletenin a z přírodních prodyšných materiálů. 

V sekci CASUAL zastupuje vyšší cenovou kategorii značka PIONIER s mladou a džínovou módou, 
stejně jako v dětské módě značka MADONNA. Spodní prádlo vysoké kvality a  také odpovídající 
ceny představí značky EUROFALA a ANITA. Kožené a kožešinové výrobky bude nabízet BUTKA 
FUR a  značka DELSO MODE. Nebudou chybět ani nabídky v  sekci doplňků a  bižuterie, které 
představí TONAK, JBX, KALIPRA, AEL, DOPPLER a další.

2011
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Opět skvělý doprovodný program
Doprovodnému programu budou dominovat kontraktační módní přehlídky klasické a mladé módy 
STYL SHOW a spodního prádla/plavek LINGERIE SHOW. Proběhne také tradiční soutěžní přehlídka 
kolekcí návrhářů o titul Top Styl Designer – tedy nejlepšího návrháře pro rok 2012. Po delší odmlce 
je do odborného programu zařazena profesionální přednáška o módních trendech pro sezonu 
podzim/zima 2012/13, a to poprvé v uceleném konceptu: dámská a pánská móda, spodní prádlo 
i  obuv, kterou pořadatelé připravují ve  spolupráci s  Německým módním institutem. Nebude 
chybět ani vyhlášení výsledků tradiční soutěže TOP MODEL – o nejlepší výrobek v obuvi – a předání 
ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv“. 

Unikátní kolekce modelů světových návrhářů
Veletrhy Brno, a.s., připravily navíc opět jednu opravdovou módní lahůdku – unikátní módní přehlídku  
“LEGENDS OF HAUTE COUTURE“, na které budou předvedeny speciální modely osmi světových 
návrhářů, kteří svými kolekcemi ovlivnili svět módy 20. století. Ojedinělá přehlídka, jejíž prezentaci by 
si milovníci módy neměli nechat ujít, představuje modely světových návrhářů – zastoupeni budou 
Alexander McQueen, Coco Chanel, Christian Dior, John Galliano, Paco Rabanne, Yves Saint 
Laurent, Valentino a Vivienne Westwood. Předvedené modely se staly opravdovými legendami 
světa haute couture a zároveň nesmrtelnou inspirací pro další generace návrhářů. Na historických 
modelech uvidí návštěvníci na  tehdejší dobu vzniku revoluční návrhy, avantgardní prvky a šokující 
barevnost, které se nesmazatelně vryly do historie světové módy.

Nenechte si ujít
Návštěvu kontraktačních veletrhů STYL a KABO by si neměli nechat ujít zejména obchodníci, nákupčí 
a další podnikatelé či podnikající v módním průmyslu. Ve dnech 12. až 14. února 2012 připravily 
Veletrhy Brno na brněnském výstavišti nabídku opravdu toho nejlepšího z textilní a obuvnické branže. 
Pořadatelé opět zvolili dny konání na neděle až úterý. Přesunutí začátku na volný den se loni v srpnu 
velmi osvědčilo. Nejen že budou k vidění novinky jednotlivých značek a výrobců, které pro obchodníky 
přichystali vystavovatelé pro sezónu podzim–zima 2012/13, ale z  unikátních a  neopakovatelných 
módních přehlídek si všichni návštěvníci odnesou nezapomenutelné zážitky a inspiraci. 

Více na www.styl.eu
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18. mezinárodní 
veletrh oční optiky,  
optometrie 
a oftalmologie

24. 2.     26. 2. 2012
Brno – Výstaviště
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OPTa S NOVým KONcEPTEm
Veletrh OPTA v roce 2012 se uskuteční v tradičním termínu na konci února 
v pavilonu B. V koncepci nadcházejícího ročníku je také hned několik novi-
nek, které vycházejí ze snahy pořadatelů ještě více posílit lifestylový charak-
ter veletrhu.

Mezi hlavní a nejvíce viditelné novinky ročníku 2012 budou patřit:

Lectures Point – přednáškový prostor umístěný přímo na ploše pavilonu, který by měl 
přinést co nejtěsnější propojení odborného doprovodného programu s děním v expozicích

Welcome Point – informační servis pro návštěvníky přímo při vstupu do pavilonu

Exhibitors Lounge – budou navazovat na  loňské odpočinkové zóny a  ještě více je 
rozšíří o další občerstvení a prostory pro neformální setkání obchodních partnerů

Sobotní Afterparty – v loňském ročníku byl poprvé úspěšně vyzkoušen model pro-
dloužené otevírací doby. Jednání mohou v sobotu pokračovat až do 23 hod. v neformál-
ním duchu.

Vedle tradičních partnerů SČOO a OÚS bude v  roce 2012 novým partnerem veletrhu 
Česká kontaktologická společnost. Tato skutečnost se odráží i ve volbě zvýrazněných 
témat. Jedním z nich bude i větší pozornost zaměřená na kontaktní čočky. Druhým zvý-
razněným tématem bude Low Vision and Seniors. 

Soutěž TOP OPTA
Soutěže exponátů se na  každém veletrhu těší pozornosti médií. Stejně tak je tomu 
i u TOP OPTY, proto je tato akce výbornou příležitostí, jak zvýraznit exponáty a upozornit 
na novinky. Hodnoticí komise je složena z odborníků, včetně zástupců vysokých škol. To 
dodává ocenění patřičnou prestiž a pro úspěšné vystavovatele je velmi dobře použitel-
né jako marketingový nástroj. Stejně dobře je využitelné i ocenění TOP OPTA odborné 
veřejnosti, o kterém budou rozhodovat hlasy odborných návštěvníků odevzdané přímo 
na veletrhu nebo na webových stránkách

24. 2.     26. 2. 2012
Brno – Výstaviště

www.opta.cz
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SaLima, mbK, iNTEcO, ViNEX
Kompletní přehlídka potravinářského průmyslu
Lokálních výstav potravin a nápojů se v České republice koná celá řada, ale 
Mezinárodní potravinářský veletrh máme jenom jeden. Již 28. ročník veletrhu 
SALIMA proběhne v termínu 28. 2.–2. 3. 2012.

První SALIMA se v Brně uskutečnila již v roce 
1974, ale dnes jde o vlajkovou loď bienálních 
Mezinárodních potravinářských veletrhů, kte-
ré společně pokrývají celý komplex potravi-
nářského průmyslu, obchodu a gastronomie. 

Nabídka veletrhů SALIMA, MBK, INTECO 
a  VINEX je unikátní právě svou šíří, díky níž 
oslovuje odborníky z  kompletního odbytové-
ho spektra – od potravinářského velkoobcho-
du i  maloobchodu včetně vinoték, pekařství, 
cukráren aj. přes HORECA segment, importé-
ry a exportéry potravin a nápojů až po potra-
vinářskou výrobu a malovýrobu nebo dodava-
tele surovin a služeb. 

Novinkou nadcházejícího ročníku potravinář-
ských veletrhů bude oddělená prezentace 
technologií a finálních produktů, která pomůže 
zvýraznit tematické celky, technologické ře-
tězce a klíčové trendy odvětví. Sekce techno-
logií pro výrobu potravin a nápojů bude umís-
těna v největším a nejmodernějším pavilonu P, 
kam zamíří především B2B návštěvníci. Záro-
veň zde najdou také expozice 6. mezinárodní-
ho veletrhu mlynářství, pekařství a  cukrářství 
MBK a 25. mezinárodního veletrhu technologií 
a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravo-
vání INTECO.
 
Do pavilonu V se soustředí prezentace potravin 
české i  zahraniční provenience. Domácí pro-
dukci budou propagovat expozice Ministerstva 
zemědělství ČR, Státního zemědělského inter-
venčního fondu a  Potravinářské komory ČR 
s  nabídkou regionálních potravin a  produktů 
se značkou KlasA a Český výrobek. Zároveň 
sem budou umístěny oficiální zahraniční účas-
ti a  stánky jednotlivých dodavatelů potravin, 
přísad, alkoholických i nealkoholických nápo-
jů, cukrovinek, kávy a  čaje, lahůdek aj. Své 

místo v  pavilonu V  samozřejmě najdou také 
biopotraviny, netradiční a  exotické potraviny, 
potraviny „ze dvora“ a další trendy, které hý-
bou současným potravinářským trhem. Sou-
běžně se bude tradičně konat také 17. mezi-
národní vinařský veletrh VINEX.

Chybět nebudou stálice doprovodného pro-
gramu jako mezinárodní konference FOOD 
FORUM na  téma potravinová bezpečnost 
nebo soutěže Zlatá SALIMA, Gastrojunior 
Brno 2012 – NOWACO Cup, Grand Prix VI-
NEX a jubilejní dvacátý Zlatý PIVEX. 

Kompletní informace k  mezinárodním potra-
vinářským veletrhům najdete na internetových 
stránkách www.salima.eu.
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25. mezinárodní veletrh 
zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné 
stravování

17. mezinárodní 
vinařský veletrh

6. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství 

a cukrářství

28. mezinárodní 
potravinářský veletrh

28. 2 .–2. 3 . 2012
Brno – Výstaviště

www.sal ima.eu



28. 2.–2. 3. 2012
Brno – Výstaviště

27. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií www.embax.cz E
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EmbaX 2012 
OPĚT S POTRaViNáři
Odborný veletrh obalů a  obalových technologií se bude 
konat na brněnském výstavišti ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2012 
souběžně s  Mezinárodními potravinářskými veletrhy 
SALIMA, MBK, INTECO a VINEX. 

Propojení firem z obalářského průmyslu s komplexem potravinářských ve-
letrhů se v roce 2012 uskuteční již podruhé. Návštěvníci se mohou na přelo-
mu února a března seznámit s celým výrobním řetězcem od výroby potravin 
a jejich zpracování přes balení, značení a přepravu až po marketing a další 
služby pro potravinářský průmysl.

Obaláři tradičně v pavilonu F
Centrem prezentace obalů a obalových technologií a materiálů bude moderní 
pavilon F. Další obory pak zaplní pavilony P, V, G2 a pavilon E obsadí nové 
téma: Franchise Meeting Point. Na výstavní ploše se představí firmy z oblas-
ti technologií pro značení a potisk, balicích strojů, výkonných páskovacích 
technik, obalových materiálů a inovovaných strojů pro jejich výrobu a zpra-
cování. 

Packaging live se opět rozběhne
Díky velké pozornosti, kterou vzbudil projekt Packaging live, bude pořada-
tel navazovat na tradici a několikrát denně rozběhne ukázkovou balicí linku. 
Unikátnost projektu spočívá v jeho interaktivitě: celý průběh balení produktu 
od plnění přes potisk, kontrolu a paletizaci až po distribuci ke klientovi.

Zlatý Embax tentokrát pro čtyři kategorie
V roce 2012 proběhne také soutěž o Zlatý Embax, která přestaví to nejlepší 
v  rámci odborné soutěže ve čtyřech kategoriích: obalové stroje a zařízení, 
průmyslové značení, inovace, ekologický výrobek. 
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FRANCHISE MEETING POINT
… aneb „nový směr ve Vašem podnikání“
V  České republice existuje několik set tisíc ekonomicky aktivních malých 
a středních podnikatelů. Tato oblast zaměstnává v ČR kolem 2 milionů osob, 
tj. cca více než 60 % ekonomicky činného obyvatelstva na českém trhu. Většina 
podnikatelů ve sféře malého a středního podnikání hledá informace o možnos-
tech a alternativách svého dalšího rozvoje, pomoc při řešení problémů, úspěš-
né příklady, nové myšlenky nebo nabídky a partnery pro další spolupráci.

Jedním z nejdůležitějších nových trendů na ev-
ropském, stejně jako na českém trhu je proces 
koncentrace – vytváření nákupních a  distribuč-
ních aliancí, sítí a kooperací. Kromě nich se začí-
nají čím dál tím více uplatňovat již mnoho let vy-
zkoušené a  osvědčené podnikatelské systémy, 
jako je FRANCHISING. Jedná se o odbytový sys-
tém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zbo-
ží nebo služby, či technologie. Opírá se o úzkou 
a nepřetržitou spolupráci právně a finančně sa-
mostatných a nezávislých podnikatelů – franchi-
sora a jeho franchisantů. 

FRANCHISE MEETING POINT je organizován jako 
samostatná akce s bohatým a kvalitním dopro-
vodným programem a širokou nabídkou dalších 
služeb a  zboží. Tento veletrh představuje mís-
to, kde se budou pravidelně setkávat odborníci 
a podnikatelé z franchisového a malého a střed-
ního podnikání se zájemci o tuto formu podnikání 
z řad odborné i laické veřejnosti. Dále se zástup-
ci veřejné a státní správy, specialisty a odborníky 
z různých profesí (marketing, daně, právo, finan-

ce, atd.) a v neposlední řadě i se zástupci médií. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpora fran-
chisových systémů a  franchisového podnikání 
především v České republice a na Slovensku. Trh 
České republiky nabízí stále ještě velký prostor 
a dostatečnou tržní kapacitu pro nové franchiso-
vé sítě. Poptávka po franchisingu stoupá z roku 
na  rok, protože tento způsob podnikání má 
mnoho výhod, je bezpečnější a přináší relativně 
vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Tato me-
toda podnikání umožňuje zůstat samostatnými 
a přitom využívat výhod, jaké mají jen velké a vět-
šinou nadnárodní společnosti. Především v ob-
lasti centrálních nákupů, marketingu, IT a v dal-
ších oblastech. Stejně tak umožňuje dosahovat 
v  podnikání výrazně lepších výsledků s  nižšími 
podnikatelskými riziky. 

Veletrh FRANCHISE MEETING POINT, který si dává 
za cíl nejenom napomoci stávajícím podnikatelským 
skupinám, ale také vybízí k  zahájení nové kariéry 
v podnikatelské sféře, se uskuteční na brněnském 
výstavišti ve dnech od 2. do 3. března 2012.

www.bvv.cz/fmp
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Která expozice 
realizovaná společností 
Veletrhy Brno, a.s., 
v roce 2011 se Vám 
nejvíce líbí?

a) ArcelorMittal Ostrava a.s.

b) Eset software spol. s r.o.

c) SAPELI, a.s.
d) ŽĎAS, a.s.

Více informací o službě najdete zde >>

REaLizacE EXPOzic a SERViS

a)

c) d)

b)

Vážení obchodní přátelé,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za projevenou důvěru a spolupráci v mi-
nulém roce 2011 a popřál Vám mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 
nadcházejícím. Klid a pohoda ať Vás provází nejen na expozicích realizovaných 
naší společností Veletrhy Brno, a.s.

Za tým Realizace expozic a servis
Ing. Radek Malý, ředitel obchodní skupiny
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www.bvv.cz/kalendar

KaLENdář VELETRHů a VýSTaV 2012

7.–8. 1. Národní výstava psů

12.–15. 1. GO

12.–15. 1. REGIONTOUR

4.–5. 2. DUO CACIB

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. PENíZE

20.–23. 3. AMPER (pořadatel Terinvest)

20.–23. 3. OPTONIKA (pořadatel Terinvest)

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 INVEST

24.–27. 4. URBIS TECHNOLOGIE

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

4.–7. 10. SPORT Life

4.–7. 10. Bike Brno

4.–7. 10. Caravaning Brno

16.–19. 10. MEDICAL SUMMIT BRNO

20. 10. MotorTechna Brno

30.10.–2. 11. GAUDEAMUS

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO

23.–24. 11. Veletrh středních škol

7.–16. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně Centrum udržitelné výstavby

Změna termínů vyhrazena


