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Veletrhy STYL a  KABO 
oslavily v srpnu čtyřicáté 
narozeniny a  dvacet let 
konání, po které plní svoji 
roli kontraktačního místa 
obuvnického, oděvního 
a textilního průmyslu pro 

nadcházející sezonu jaro a léto. Proto si 
zasloužily i narozeninový dort a narozeni-
nový ohňostroj. 

Počátkem září se na brněnském výsta-
višti opět konala odborná zahradnická 
výstava Zelený svět a poprvé se na výsta-
višti sešli hematologové z České repub-
liky a ze Slovenska na hematologickém 
kongresu v kongresovém pavilonu E.

Mezinárodní strojírenský veletrh byl opět 
o  něco lepší než ten minulý a  celkově 
dokázal sílu českého a evropského stro-
jírenství. Byl po  stránce rozsahu, účasti 
vystavovatelů a  nabídky průmyslových 
technologií tím nejlepším „strojírenským 
supermarketem“ za  poslední čtyři roky, 
kdy vše do sebe skutečně zapadalo jako 
přesná ozubená kolečka, které má MSV 
v  logu. Mimořádná byla účast rychle se 
rozvíjejících ekonomik skupiny BRIC – 
Brazílie, Ruska, Indie a  Číny. Zásluhou 
přehlídky India Show za  přítomnosti in-
dického ministra hospodářství A. Sharmy 
a 130 vystavujících indických firem dostal 
veletrh MSV 2012 skutečnou indickou 
příchuť. Indie se jako partnerská země 
veletrhu prezentovala skutečně velkory-
se. Neméně velkorysou účast mělo letos 
i Rusko jako čestná účastnická země ve-
letrhu. 

Veletrh MSV 2012 byl nejsilněji zastou-
pen v  oborech obráběcích a  tvářecích 
strojů (IMT), automatizace a  robotiza-
ce výrobních procesů (Automatizace), 
v oborech svařování (WELDING), slévá-
renství (FOND-EX), plastikářského prů-
myslu (PLASTEX) a  povrchových úprav 
(PROFINTEC). 

Počátkem října jsou na  veletržním pro-
gramu sportovní veletrhy – Mezinárodní 

sportovní veletrh SPORT Life, Meziná-
rodní cyklistický veletrh Bike Brno a Me-
zinárodní výstava karavanů a  obytných 
automobilů Caravaning Brno. Letos je 
doplní zcela nová akce Dance Life Expo, 
která bude setkáním „tančící“ komunity. 
Na veletrhu bude učiněn pokus o rekord 
v  hromadném tanci. Snad se z  Dance 
Life Expo stane v budoucnu taneční udá-
lost roku. 

Koncem října se na  výstavišti konávaly 
zdravotnické veletrhy Medical Fair Brno 
a Rehaprotex, které byly po dohodě s tě-
mito obory přesunuty do nového jarního 
termínu 14.–17. května 2013. 

Na  přelomu října a  listopadu se bude 
na výstavišti konat již devatenáctý ročník 
evropského veletrhu pomaturitního a ce-
loživotního vzdělávání GAUDEAMUS. 
Nabídku studijních a výukových progra-
mů na něm představí české a  renomo-
vané zahraniční univerzity, vysoké, vyšší 
odborné a jazykové školy. 

O  víkendu 17.–18. listopadu se na  vý-
stavišti setkají sběratelé minerálů, fosilií, 
šperků a přírodnin na výstavě MINERÁLY 
BRNO. Aktuálně je na  ni již přihlášeno 
přes 90 vystavovatelů, z toho čtvrtina ze 
zahraničí – Slovenska, Německa, Ruska, 
Indie, Polska, Maďarska a Rumunska. 

Tématem vzdělání se bude zabývat i Ve-
letrh středních škol, pořádaný ve dnech 
23. a  24. listopadu. Je určen pro žáky 
posledních ročníků základních škol, kte-
rým střední a  vyšší odborné školy mají 
pomoci při rozhodování a výběru zamě-
ření dalšího studia v rámci zvoleného po-
volání.       
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Přihlásit se do soutěže Muž roku chce pořádnou kuráž. Soutěž o nejkrás-
nějšího muže České republiky není veřejností vnímána podobně jako Česká 
Miss, a proto se ještě objevují předsudky okolí. „Negativní ohlasy nevnímám,“ 
ujišťuje Miroslav Kolenyak, jeden z osmi finalistů soutěže, který zavítal na br-
něnské veletrhy STYL a KABO.

FINALISTA SOUTĚŽE MUŽ ROKU MIROSLAV KOLENYAK:
NEgATIVNÍ OHLASY NEVNÍMáM

Miroslav Kolenyak

V  době, kdy se 24letý Kolenyak procházel po 
molu v pavilonu P, zbývaly mu dva dny do soutě-
že Muže roku. „Připravuji se pořád stejně – posi-
lovna, běhání, celkově sport. Akorát trénuji sou-
těžní disciplínu, kterou musím doladit. Ale věřím, 
že to dopadne dobře,“ doufá Kolenyak.

Na otázku, jaké si dává šance, odpověděl čistě 
matematicky. „Je nás osm Čechů, takže šance je 
jedna ku osmi,“ řekl.

Miroslav Kolenyak se do soutěže Muž roku přihlá-
sil, protože chtěl vyzkoušet něco nového a dopo-
ručila mu to modelingová agentura, v níž pracuje 

prvním rokem. „Byla by škoda této možnosti ne-
využít. Získal jsem nové zkušenosti, poznal nové 
lidi a vyzkoušel si výstup na pódiu. Jsem za to 
rád,“ vysvětloval Kolenyak.

Přestože v době veletrhů nebylo o vítězi rozhod-
nuto, Kolenyak to dotáhl opravdu daleko. Do 
soutěže se přihlásilo 768 mladých mužů. Nako-
nec to však do velkého finále nedotáhl, z  titulu 
Muž roku se těšil Robert Anderle.

A co bude dělat Miroslav Kolenyak dál? „V sou-
časné době zakládáme s kamarádem vlastní fit-
ness obchod,“ uvedl.
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FINALISTA SOUTĚŽE MUŽ ROKU MIROSLAV KOLENYAK:
NEgATIVNÍ OHLASY NEVNÍMáM

Miroslav Kolenyak od doby, 
kdy začal pracovat 
v modelingové agentuře, 
pečlivě sleduje módní trendy
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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

Konferenční služby Sezónní menu Rezervace pokojů

Hotelový komplex 
v sousedství výstaviště

Zrekonstruované prostory na střeše hotelu 
s unikátním panoramatickým výhledem

•	 MiniGYM – posilovací stroje značky Pannata Sport řady Pininfarina Gold >>
•	 Sauna s venkovním ochlazováním na terase s vyhlídkou na západ slunce
•	 Masáže – havajská, aroma či klasická v kombinaci s rašelinovým zábalem

STYL A KAbO 2012



bYL NEjVĚTšÍ A NEjúSPĚšNĚjšÍ
zA NĚKOLIK LET 
„Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které se v naší zemi 
každoročně konají, a nás všechny jistě těší, že se mu stále daří držet se na 
pozici předního evropského průmyslového veletrhu. Jako dobrý krok vnímám 
přizvání Indie jako partnerské země tohoto ročníku. Musíme se točit tam, kde 
ekonomika funguje,“ potěšil prezident Václav Klaus organizátory MSV 2012 
při slavnostním zahájení veletrhu.

Počet vystavujících firem na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu vzrostl o 17 % 
na 1873, což je nejlepší výsledek od roku 
2008. Mezinárodní strojírenský veletrh 
stál v  čele celého komplexu specializo-
vaných veletrhů strojírenského a techno-
logického zaměření, který zahrnuje Me-
zinárodní veletrh obráběcích a  tvářecích 
strojů IMT, Mezinárodní slévárenský ve-
letrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh sva-

řovací techniky WELDING, Mezinárodní 
veletrh plastů, pryže a kompozitů PLAS-
TEX a Mezinárodní veletrh technologií pro 
povrchové úpravy PROFINTECH. Zvý-
razněným tématem byl bienální projekt 
AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, auto-
matizační a regulační technika a nabídku 
doplňoval Mezinárodní veletrh prostřed-
ků osobní ochrany, bezpečnosti práce 
a pracovního prostředí INTERPROTEC.

MSV 2012 
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ELEKTRIcKé LéTAjÍcÍ KOLO
S VýKONEM MALé FAbIE 
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu bylo v  pavilonu P k  vidění létající 
kolo, tedy pokud jste se dívali nahoru a ne pouze před sebe. Nad stánkem 
společnosti Technodat byl totiž zavěšen prototyp elektrického létajícího kola 
s výkonem 54 kW, což je víc než některé modely vozu Škoda Fabia. „Čekáme 
na praktické zkoušky, ty se budou konat v říjnu,“ vysvětluje Jiří Vítů ze spo-
lečnosti Technodat.

Jak se zrodila myšlenka létajícího kola?
Myšlenka létajícího kola vznikla před rokem prá-
vě na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Pů-
vodně se jednalo o elektrické kolo, demonstrující 
softwarové nástroje Dassault Systèmes. Nicmé-
ně společnost Technodat, která je iniciátorem 
projektu, letos slaví 20. výročí, a proto jsme se 
rozhodli pro něco unikátnějšího. A tak jsme skon-
čili u létajícího kola.

Jak dlouho trval proces výroby?
Chtěli jsme demonstrovat, že takový projekt lze 
stihnout v poměrně krátké době. V únoru jsme 
začali pracovat na návrhu, v květnu jsme měli ho-
tový virtuální model a  v  srpnu už ten skutečný. 
To znamená, že za tři čtvrtě roku jsme od návrhu 
přešli k samotnému modelu.

Na jakém principu létající kolo funguje?
Kolo na rozdíl od Jana Tleskače, na kterého vět-
šinou směřují všechny otázky, pracuje na  elek-
trickém pohonu, čili není šlapací. Má šest elek-
tromotorů a  šest vrtulí. Celkový výkon stroje je 
54 kW a hmotnost kola je 80 kg. Ve vzduchu by 
mělo vydržet čtyři až pět minut.

Takže kolo ještě nelétalo?
Čekáme na praktické zkoušky, ty se budou ko-
nat v říjnu. Nejprve se prolétne s figurínou, potom 
s pilotem. Oficiální let by měl proběhnout 23. října 
při příležitosti akce firmy Dassault Systèmes. 

Jaká může být maximální váha „cyklisty“?
Dali jsme limit 80 kg, protože kolo má taktéž 
80 kg. Limit váhy jsme zvolili podle výpočtů.

Kdo se na projektu létajícího kola podílel?
Firma Technodat byla iniciátorem a  zajistila do-
dávku návrhářského softwaru. Konstruktérská 
společnost Evektor z Kunovic zhotovila kompo-
nenty a na výrobě se podílel i výrobce kol Dura-
tec z Toušova. 

Jaké máte plány do budoucna?
V tuto chvíli zůstaneme u prototypu. Možná pro-
dukt poskytneme jako startovací výrobek pro 
další modifikace a někdo na něm bude dále pra-
covat. Teď nás ale hlavně zajímá, jestli kolo poletí.
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Ing. Jiří Vítů, Technodat, CAE – systémy, s.r.o.
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Model FS04 je čtvrtou generací monopostu 
Formule Student pražské ČVUT.
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STUDENTSKá
FORMULE TýMU
cTU cARTEcH:
z 0 NA 100 km/h
zA 3,5 VTEřINY
„Tohle je Formule Student 04, která vychází z loňské-
ho modelu FS03,“ ukazuje Štěpán Brádka na  nízký 
monopost s trubkovým rámem, který na Mezinárodní 
strojírenský veletrh přivezlo pražské ČVUT. „Studenti 
v ní mohou závodit, pokud mají platný IC průkaz a ři-
dičák skupiny B,“ vysvětluje podmínky účasti ve svě-
tovém šampionátu Formula Student.

Popularita seriálu Formula Student začala rapidně stoupat koncem 
90. let minulého století. Tehdy přijeli američtí zakladatelé poměřit síly 
s britskou konkurencí a celý koncept se v Evropě velmi rychle uchytil. 
V současnosti se jezdí například v Rakousku, Maďarsku, Německu, 
Británii, Itálii a Španělsku. „Za sezonu se jede minimálně šest až sedm 
závodů. Přitom v Německu pravidelně bývá největší konkurence, při-
jíždí více než stovka týmů z celého světa,“ říká Brádka, který je pilotem 
a zároveň má na starost celé pohonné ústrojí.

Cílem Formule Student je dát studentům možnost získat cenné zkuše-
nosti ze závodního prostředí a připravit je na konstrukční výzvy a chod 
velkého projektu po  ekonomické a  marketingové stránce. Formule 
musí být spolehlivé, levné a snadno udržovatelé. 

„Z 50 % je to konstrukční soutěž, z dalších 50 % závodní soutěž. V zá-
vodění se dbá na bezpečnost, a proto se zkouší především vlastnosti 
auta. Například musíte co nejrychleji projet trať vytyčenou kuželkami, 
co nejrychleji zvládnout sprint na 75 metrů a poté odjet vytrvalostní 
závod na 22 kilometrů se střídáním jezdců,“ objasňuje Brádka dyna-
mické disciplíny.

Naopak statické disciplíny jsou zaměřeny právě na skryté pozadí celé-
ho projektu – technika, náklady a marketing. „Musíme obhájit náklady 
na výrobu vozu, obchodní plán prodeje a objasnit technickou vyspě-
lost vozu,“ pokračuje Brádka.

Model FS04 je čtvrtou generací monopostu 
Formule Student pražské ČVUT.
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A  jak taková stavba vozu probíhá? „Ke  stavbě 
trubkového rámu si nakoupíme ocelové trubky 
a necháme si je ve firmě ohnout. Zbytek ořežeme 
a svaříme sami.“ A tak to probíhá i s ostatními díly. 
Co nedodá firma, si studenti vyrobí sami. Tímto 
způsobem funguje i  sponzoring. Většina firem-
ních log se na voze objevuje díky blízké spolupráci 
na vývoji vozu, náklady potom platí univerzita.

Model FS04 pohání motocyklový motor Yamaha 
R6 o obsahu 600 ccm, který obyčejně mívá kolem 
130 koní. U formule je však výkon přiškrcen pomocí 
takzvaných restriktorů na sání motoru. „Máme vý-
kon 85 koní a při současném zpřevodování maxi-
mální rychlost 140 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h 
dáme za 3,5 vteřiny, z 0 na 140 km/h nám to trvá 
asi sedm vteřin,“ uvádí Brádka parametry evoluční-
ho modelu loňského roku.

Pneumatiky Hoosier si nechávají dovážet z USA, 
protože jsou pro takto lehká auta jako stvořená. 

„Zkoušeli jsme Michelin a Matador, ale neosvěd-
čily se nám. Nedávno jsme na  zkoušku obuli 
Avon, ale ty už jsou moc měkké. Většinou nám 
vydrží tři sady na  sezónu, jedna mokrá, jedna 
na testování a jedna na závody,“ ilustruje Brádka 
problematický výběr pneumatik.

Tým CTU CarTech se letos vydal na  závody 
do  Německa, Maďarska a  dalekého Španěl-
ska. V  Německu na  okruhu Hockenheimring 
se setkali se silnou konkurencí a  celkově se 
umístili na  19. místě. V  Maďarsku se jim po-
dařilo vyhrát dynamickou disciplínu a v koneč-
ném výsledku obsadili třetí místo. Bronz obhájili 
i ve Španělsku.

A co se chystá v týmu CTU CarTech na příští rok? 
„Chceme udělat zcela nový monopost a nosný 
trubkový rám vyměníme za  lehčí uhlíkový mo-
nokok,“ svěřuje se s plány na rok 2013 Štěpán 
Brádka.
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SPRcHA, 
KTERá šETřÍ VODU I PENÍzE 
Formule FS04 nebyla jedinou zajímavou expozicí stánku Českého vysokého 
učení technického v Praze. Pozorní návštěvníci si jistě všimli i mechatronické 
sprchy, která šetří vodu i peníze.

Všichni to moc dobře známe. Než si stoupneme 
pod sprchu, nejdříve necháme odtéct studenou 
vodu. Právě na tento problém se zaměřili stu-
denti ČVUT a navrhli tzv. mechatronickou sprchu 
s teplotními čidly. 

Díky speciální sprše se již nemusíte bát studené 
vody. Ta při otevření kohoutku odtéká do zásob-

níku nad sprchou a jakmile je voda dostatečně 
teplá, začne se do ní přimíchávat studená. Tím 
se zajistí přesná teplota, kterou jste si předtím 
zvolili na teplotním čidlu. Takže už žádné odtéká-
ní studené vody a čekání na teplou. Sprcha totiž 
šetří vodu a samozřejmě i peníze. V současnosti 
se čeká na schválení patentové přihlášky, kterou 
škola podala.
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Na Mezinárodním strojírenském veletrhu byla vedle moderních strojů k vidě-
ní i téměř 200 let stará technologie. Takřka zapomenutý Stirlingův motor se 
však v novém tisíciletí dostává do popředí a má velkou váhu v oblasti zelené 
energie. „Prezentovaný Stirlingův motor není naší technologií, jsme jen fan-
dové různých technických řešení,“ zdůvodňuje prezentaci László Jankovics, 
jednatel společnosti STAR Czech, s.r.o. „Dennodenně se při překladech tech-
nické dokumentace setkáváme s  různými technologiemi, které máme rádi, 
a proto jsme Stirlingův motor vzali s sebou jako upoutávku.“

zAPOMENUTá
TEcHNOLOgIE DOSTáVá
DRUHOU šANcI
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Jak funguje Stirlingův motor?
Stirlingův motor je teplovzdušný motor s  ex-
terním spalováním. Zbytkové teplo z externí-
ho zdroje ohřívá vzduch či jiný plyn v uzavřené 
komoře Stirlingova motoru a tím tlačí píst na-
horu. Poté se promíchá se studeným vzdu-
chem a píst spadne dolů. A tak pořád dokola, 
čímž se pohání kolo, které může být napojeno 
na alternátor a vyrábět elektrickou energii.

Jak je tato technologie stará a kdo ji vy-
nalezl?
Jde o téměř 200 let starou technologii, kterou 
roku 1816 vymyslel Robert Stirling, irský vy-
nálezce a duchovní. V prvních deseti letech se 
motory používaly jako náhrada parních strojů, 
jež byly nebezpečné a vybuchovaly. Nicméně 
technologie se příliš neujala. Teprve v  dneš-
ní době se hledají cesty modernějšího použití 
této technologie.

V  jakých oblastech lze v  současnosti  
Stirlingův motor využít?
Využití je různorodé. Ve výpočetní technice je 
technologie motoru patentovaná na  chlazení 

základní desky již od roku 2002, ale zatím se 
její využití nerozšířilo. Existují i  solární Stirlin-
govy elektrárny. V USA existuje obrovská in-
stalace 20 000 velkých antén s pětimetrovými 
zrcadly, z  nichž se sluneční svit soustřeďu-
je do  jednoho bodu na  věži. Tam je umístěn  
Stirlingův motor, vyrábějící elektrickou ener-
gii. Těch 20  000 zrcadel dává výkon zhruba 
jako jeden blok jaderné elektrárny. Další vyu-
žití Stirlingova motoru je u  hybridních systé-
mů v automobilovém průmyslu. Firma Segway 
pracuje na vývoji elektroskútru se Stirlingovým 
motorem, jenž by vyráběl elektřinu.

Proč se technologie Stirlingova motoru 
vrací až po 200 letech?
Řekl bych, že je to důrazem na  obnovitel-
né zdroje a čistou energii. Existuje celá řada 
zdrojů nevyužitého zbytkového tepla. Tudíž jde 
o další způsob, jak zužitkovat volnou energii.

László Jankovics, STAR CZech, s.r.o.
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4.–7. 10. 2012
B r n o  –  V ý s t a V i š t ě

Mezinárodní 
sportovní 
veletrh

NAVšTIVTE S NáMI

zADARMO
SPORT LIFE
 
Stačí přiřadit jména zlatých olympioniků ke 
správné disciplíně. Po splnění úkolu se vám 
zobrazí e-mailová adresa, na které může-
te žádat o lístky. Volné vstupenky pro dvě 
osoby na říjnové veletrhy Sport Life, Bike 
Brno a Caravaning Brno získá každý desátý 
soutěžící.
 
Těšíme se na setkání s vámi na brněnském 
výstavišti.

Miloslav Mečíř

Martin Doktor

Kateřina Neumannová

 Jiří Raška

Věra Čáslavská

Aleš Valenta
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 Jiří Raška Jaroslav Kulhavý Emil Zátopek

Věra Čáslavská Martina Sáblíková Roman Šebrle

Aleš Valenta Barbora Špotáková David Svoboda
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SPORT Life 
již pojedenácté
V pavilonu B se otevře sportovní park, který pod 
heslem „pohyb – zábava – relax“ nabídne řadu 
zajímavých sportovních aktivit. Návštěvníci bu-
dou mít možnost si přímo na  místě vyzkoušet 
celou řadu sportů, např. badminton, streetball, 
moderní či sportovní gymnastiku. Nebudou 
chybět ani prezentace připravovaných či pro-
bíhajících sportovních projektů včetně účasti 
úspěšných sportovců a olympioniků. 

Neméně bohatou dávku sportovní inspirace sli-
bují pavilony A1 a A2, kde najdete především fir-
my s nabídkou vybavení pro outdoorové a zimní 
sporty. Tradiční součástí je výstava stanů, kme-
nové lezení či lezecká stěna. Lahůdkou pro vy-
znavače sněhových radovánek je expozice lyží, 
ochranných pomůcek a  také lavinových vyhle-
dávačů, která nabídne širokou paletu novinek 
pro nadcházející sezonu. V populární aukci lyží 
můžete navíc získat nejnovější modely za  zvý-
hodněné ceny.

Bike Brno potvrzuje sílu 
českého cykloprůmyslu
Největší středoevropský cyklistický veletrh se 
koná již popatnácté a  svou nabídkou jízdních 
kol, doplňků pro cyklistiku i doprovodným pro-
gramem obsadí pavilony V, F a G1. I  tentokrát 
se na veletrhu ve velkém počtu představí elek-
trokola jako nový fenomén městské dopravy. 
Z tradičních lahůdek nebude chybět víkendové 
Mistrovství ČR v biketrialu v pavilonu G1, freesty-
lová show „MEATFLY BIGSHOCK! Freestyle 
Meeting 2012“ ani oblíbený festival Cyklocesto-
vání. Příjemné setkání s  cyklistickými legenda-
mi slibuje program exhibic, besed a  rozhovorů 
na pódiu pavilonu F. Novinkou bude „Cofidis sil-
niční kriterium“, které proběhne v sobotu 6. říj-
na 2012 v odpoledních hodinách přímo v areálu 
brněnského výstaviště.

Hosté veletrhu Bike Brno
Zlatí olympionici 
Jiří Daler, Jiří Ježek, 
Jaroslav Kulhavý

vítěz Tour de France 2006
Španěl Óscar Pereiro

450 000 km na kole
Tilmann Waldthaler

Čtyři dny od 4. do 7. října budou na brněnském výstavišti patřit sportu, tanci a aktivnímu trávení volného času. V tomto jediném termínu se konají hned čtyři zajímavé 
veletržní projekty. Vedle Mezinárodního cyklistického veletrhu Bike Brno proběhne také veletrh SPORT Life s vybavením pro turistiku, zimní sporty a fitness, výstava 
Caravaning Brno s aktuálními modely obytných vozů a karavanů a nově také taneční veletrh Dance Life Expo.

SPORT, TANEc A AKTIVNÍ DOVOLENá:
VšE SPOLEčNĚ NA jEDNOM MÍSTĚ

Staňte se fanouškem na
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Čtyři dny od 4. do 7. října budou na brněnském výstavišti patřit sportu, tanci a aktivnímu trávení volného času. V tomto jediném termínu se konají hned čtyři zajímavé 
veletržní projekty. Vedle Mezinárodního cyklistického veletrhu Bike Brno proběhne také veletrh SPORT Life s vybavením pro turistiku, zimní sporty a fitness, výstava 
Caravaning Brno s aktuálními modely obytných vozů a karavanů a nově také taneční veletrh Dance Life Expo.

SPORT, TANEc A AKTIVNÍ DOVOLENá:
VšE SPOLEčNĚ NA jEDNOM MÍSTĚ

Doprovodné akce pro všechny

Barmský most

Filmový festival zimních sportů
Kmenové lezení

Stolní fotbálek

Cyklistické show a exhibice

Testování outdoorového vybavení

Lezecká stěna pro veřejnost
Lanová dráha
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cARAVANINg bRNO:
DOVOLENá TROcHU jINAK
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů bude nejen přehlíd-
kou nejnovějších modelů pro bydlení na cestách, ale zároveň i největším 
tuzemským setkáním vyznavačů caravaningu. Vedle obytných automobilů 
a karavanů si návštěvníci v pavilonu P prohlédnou také kempingové vyba-
vení a nabídky pronájmů a služeb spojených s tímto způsobem cestování.

Výstava Caravaning Brno letos vstupuje do svého jubilejního desátého ročníku. Tato veletržní 
akce se konala poprvé v roce 2003, jak jinak než na brněnském výstavišti – tehdy v pavilonu F. 
Letošní jubilejní desátý ročník se bude konat stejně jako v posledních letech v moderním pa-
vilonu P a na přilehlých venkovních plochách.

Bazar karavanů
Plánujete si na výstavě vybrat nový obytný vůz pro příští sezonu a nevíte, co s vaším součas-
ným karavanem nebo obytným vozem? Využijte bazaru karavanů na výstavě Caravaning Brno 
a nabídněte ho několika tisícům návštěvníků, kteří se na výstavu také chystají. Bazar bude 
v provozu po celou dobu výstavy Caravaning Brno na ploše před pavilonem P.
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DANcE LIFE ExPO 2012
1. ročník mezinárodního tanečního veletrhu Dance Life Expo na BVV, v rámci 
veletrhu SPORT Life, který představí poprvé více než 35 tanečních stylů, se 
nezadržitelně blíží! Je určen všem, kteří tanec obdivují anebo tancem aktivně 
„žijí“. K vidění budou velkolepé show těch největších mistrů svých oborů. 

„Naším cílem je představit TANEC jako nositele 
emocí v jeho celé šíři, hloubce a kráse. Půjde o his-
toricky první setkání ‚všech‘ tanečníků, bez ohledu 
na  favorizovaný styl či pole působení,“ říká jeden 
z hlavních organizátorů Mgr. Michal Nejezchleb.

Návštěvník bude mít možnost volby, jak inten-
zivně chce Dance Life Expo prožít – jako divák 
nebo aktivní tanečník. K výběru je několik karet 
různých kategorií poskytujících vstupy na taneční 
lekce, přednášky a show, stejně tak jako na sa-
mostatné dny a workshopy.

Návštěvníci si také mohou zdarma vyzkoušet 
lekce v dance fitness & wellness zóně, kde na ně 
čekají 60minutové TRX, Gravity, Move It!, funkční 
a kruhové tréninky a další.

Třešničkou na dortu jsou thajské masáže, které 
držitelé karet Dance Life Expo karet mohou vy-
užívat zcela zdarma ve  zmíněné dance fitness 
& wellness zóně.

flamenco
pole dance

africké tancesalsa

step

bachata

street dance

Hvězdy českého 
a slovenského tanečního světa: 

Vlastimil Harapes, Jarda 
Kuneš, Qaša, Yemi, 

Lady Mel a další

OZVUČENÍ - PROJEKCE - OSVĚTLENÍ

TANEČNÍ
AKTUALITY.CZ

REKLAMNÍ AGENTURA 
A TISKÁRNA
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150 workshopů v 8 sálech
Lektoři:
baletní mistr Vladimir Malakhov z Ukrajiny
house dancer Byron Cox z USA
tanečnice flamenca Virginia Delgado ze Španělska 

OZVUČENÍ - PROJEKCE - OSVĚTLENÍ

TANEČNÍ
AKTUALITY.CZ

REKLAMNÍ AGENTURA 
A TISKÁRNA

Staňte se fanouškem na
ZAREGISTRUJ SE A REZERVUJ SI 
SVÉ MÍSTO NA WORKSHOPECH





xIx. ROčNÍK VELETRHU
gAUDEAMUS V bRNĚ
Veletrhy Brno, a.s., pavilon F 
30. 10.–2. 11. 2012

Vítáni jsou všichni zájemci o další studium po maturitě. Veletrh se bude konat 
od 30. října do 2. listopadu 2012 na brněnském výstavišti v pavilonu F. Na ve-
letrhu Gaudeamus v Brně představí české a renomované zahraniční univer-
zity, vysoké, vyšší odborné a jazykové školy aktuální nabídku vzdělávání. 

Návštěvu veletrhu doporučujeme každému studentovi III. a IV. ročníku 
střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu 
v Brně najdou zájemci o studium odpovědi na otázky: 

Kam po maturitě?
Co mě škola naučí?
Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ?
Kde je studium nejvýhodnější?
Kde lze studovat vybraný obor?
Které obory lze studovat na škole?
Kde lze studovat vybranou fakultu?
Ve kterých státech může studovat český student?
Za jakých podmínek lze studovat v zahraničí?
a řadu dalších...

xVIII. ROčNÍK VELETRHU
STřEDNÍcH šKOL 2012
Veletrhy Brno, a.s., pavilon G1 
23.–24. 11. 2012

V listopadu se v areálu brněnského výstaviště uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších 
odborných škol, který bude již po dvanácté organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická 
Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má po-
moci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. 

Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je doprovodný program, který probíhá na volné ploše 
uvnitř pavilonu. Školy se na něm představují krátkými sportovními, pěveckými nebo tanečními 
vstupy, módními přehlídkami, byli jsme svědky pochodování mažoretek i efektního barmanského 
vystoupení. 

fairherald29



DOPROVODNá VýSTAVA
MINERáLů bRNO 2012
PřEDSTAVÍ DRAHé KAMENY
čESKé REPUbLIKY

Návštěvníci se seznámí s rozmanitými druhy čes-
kých a moravských drahých kamenů a budou mít 
možnost se dovědět zajímavosti o drahých ka-
menech, které se v  České republice nacházely 
nebo nacházejí, o jejich vzniku, výskytu, vzhledu, 
zpracování nebo o  používání českých drahých 
kamenů v  umění a  šperkařství. V  rámci dopro-
vodného programu proběhne soutěž o hodnotné 
ceny z oblasti drahých kovů a drahých kamenů 
a výrobků z nich vytvořených.

Drahé kameny z Čech a Moravy nebo výrobky 
z nich budou samozřejmě k prohlídce i ke koupi 
také na  stáncích vystavovatelů. Pro návštěvní-
ky bude k dispozici především široký sortiment 
šperků a  opracovaných kamenů, ke  koupi bu-
dou i další výrobky včetně dekoračních předmětů 
a bytových doplňků. MINERÁLY BRNO jsou také 
burzou sběratelů, kteří jistě předvedou nejzajíma-
vější kousky ze svých sbírek. Podstatnou výho-
dou pro návštěvníka je nákup zboží za  nejnižší 
ceny přímo od výrobců, dovozců nebo sběratelů. 

Na  výstavě bude možné zhlédnout výrobu au-
torského šperku přímo na výstavní ploše včetně 
dílničky pro děti, k vidění budou autorské šperky 
zhotovené drátovací technikou, exotické šperky 
z Peru zhotovované z vysoce ryzího stříbra nebo 
šperky ze vzácného kamene larimar z  Domini-
kánské republiky. 

17.–18. listopadu 2012
brněnské výstaviště, pavilon B

Sobota 17. 11. od 9 do 17 hodin
Neděle 18. 11. od 9 do 16 hodin
Vstupné 80 Kč, zlevněné 40 Kč

www.mineralybrno.cz

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin MINERÁ-
LY BRNO se letos v listopadu uskuteční už posedmadvacáté. Koncem září 
je přihlášeno již přes stodvacet vystavovatelů převážně z České republiky 
a Slovenska, dále z Maďarska, Polska, Německa, Indie, Ruska a Rumunska. 
Doprovodná výstava bude věnována drahým kamenům České republiky. 

MINERÁLY BRNO
27. mezinárodní prodejní  
výstava minerálů, fosilií,  
šperků a přírodnin
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KONFERENcE PASIVNÍ DOMY 2012
Zajímají vás nejnovější trendy v oblasti pasivních domů? Chystáte se stavět 
vlastní dům nebo jste stavební firma? Pak právě pro vás je určen mezinárodní 
konference PASIVNÍ DOMY 2012, který se koná ve dnech 25.–26. října 2012 na 
brněnském výstavišti v pavilonu A2.

Veletrh je otevřen široké veřejnosti a  vstup je 
pro všechny ZDARMA. Akce je jedinečnou pří-
ležitostí, jak se dozvědět aktuální informace 
z  oblasti pasivních domů – osvědčené mate-
riály, výrobky, systémy a  služby. Vystavovate-
lé vám poradí, jak vyřešit konkrétní problémy 
a  jak zrealizovat vaše představy. Nic vám ne-
brání, abyste oslovili kteréhokoliv vystavovate-
le a nalezli tak dodavatele pro projekt vašeho 
domu.

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2012 
přinese nejen nejnovější informace na téma pa-
sivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti 
k  setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník 
je kladen důraz na odbornost příspěvků, přede-
vším na  konkrétní technická řešení. Současně 
s konferencí proběhne výstava materiálů, výrob-
ků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci 
i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální 
nabídkou na trhu.

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace 
o základních principech pasivních domů:
•	architektonické a konstrukční řešení pasivních domů
•	rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu
•	systémy vytápění, přípravy teplé vody a nové komponenty
•	technika, efektivní osvětlení a spotřebiče
•	kontrola kvality výstavby v pasivním standardu
•	ekonomika, financování a dotační programy

Výstaviště – Brno, pavilon A1
25.–26. 10. 2012
www.2012.pasivnidomy.cz
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Která expozice, realizovaná 
úsekem Realizace expozic 
a servis společnosti 
Veletrhy Brno, a.s.,  
na MSV 2012 se vám  
nejvíce líbí?

a) 
b)
c)
d)

Více informací o službě najdete zde >>

a)

c) d)

b)

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ŽĎAS, a.s.

Komerční banka, a.s.

Česká exportní banka, a.s.

VELETRHY bRNO, a.s.:
REALIzAcE ExPOzIc A SERVIS
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www.bvv.cz/kalendar

KALENDář VELETRHů A VýSTAV 2012/2013

2012 září– prosinec

29.–30. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

4.–7. 10. SPORT Life

4.–7. 10. Bike Brno

4.–7. 10. Caravaning Brno

5.–7. 10. Dance Life Expo

15.–20. 10. Kongres Medical Fair 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

2013 leden–říjen
5.–6. 1. Národní výstava psů

17.–20. 1. GO

17.–20. 1. REGIONTOUR

2.–3. 2. DUO CACIB mezinárodní 
výstava psů

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

22.–24. 2. OPTA

7.–10. 3. MOTOSALON 2013

7.–10. 3. PRODÍTĚ

7.–10. 3. RYBAŘENÍ

7.–10. 3. PENíZE

8.–9. 3. FRANCHISE MEETING POINT

19.–22. 3. AMPER

4.–8. 4. AUTOSALON BRNO 2013

4.–5. 4. MOTORSPORT EXPO

13. 4. MotorTechna Brno

23.–27. 4. IBF

23.–27. 4. DSB

23.–27. 4. MOBITEX

23.–26. 4. URBIS INVEST

23.–26. 4. ENVIBRNO

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

4.–7. 5. Výroční sjezd české 
kardiologické společnosti

14.–15. 5. STAINLESS

14.–17. 5. Medical Fair Brno

14.–17. 5. REHAPROTEX

22.–24. 5. IDET

22.–24. 5. PYROS/ISET

24.–25. 5. VINEX

25. 5. Výstaviště Open

22. 6. MODELLBRNO

27.–30. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

28.–30. 6. PROPET

29.–30. 6. INTERFELIS

29.–30. 6. INTERCANIS

21.–28. 7. ICS 2013

25.–27. 8. STYL

25.–27. 8. KABO

6.–7. 9. ZELENÝ SVĚT 2013

7.–8. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

10.–13. 9. EUROTRANS

26.–29. 9. SPORT Life

26.–29. 9. Bike Brno

26.–29. 9. Caravaning Brno

27.–29. 9. Dance Life Expo

7.–11. 10. MSV

Změna termínů vyhrazena

Celoročně Centrum udržitelné výstavby


