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Jarní kontraktační 
veletrhy módy STYL 
a  KABO mile překva-
pily. Výrobci a  mód-
ní tvůrci prezentovali 
více než pět set ko-
lekcí oděvních, obuv-

nických a  kožedělných značek pro  
podzim a zimu 2013/2014. Veletrhy 
potěšily i  tím, že signalizovaly určité 
oživení textilního a oděvního průmys-
lu a návrat části výroby zpět do  tu-
zemska. 

Veletrh oční optiky, optometrie a oftal-
mologie OPTA zaskočila sněhová ka-
lamita, přesto se veletrhu zúčastnilo 
131 vystavujících fi rem ze 17 zemí. 

Veřejnost se dočkala prodejních ve-
letrhů potřeb pro dítě i  maminky 
PRODÍTĚ a  rybářských potřeb 
RYBAŘENÍ. Obě akce ukázaly, že 
mají stabilní cílovou skupinu více než 
dvaceti tisíc návštěvníků. Souběžný 
veletrh PENÍZE poskytl ucelené in-
formace ze světa osobních fi nancí, 
o možnostech investování, alternativ-
ních investicích a důchodové reformě.

Prezentace franšízových systémů 
FRANCHISE MEETING POINT je ve-
letrhem pro ty, kteří chtějí podnikat 
a neví, jak na to. Unikátní akce svého 
druhu je zaměřena na podporu ma-
lého a  středního podnikání formou 
franšízových licencí. 

Letošní MOTOSALON se konal 
v  režii BVV pro změnu na výsta-
višti v Praze – Letňanech, které při 
návštěvnosti 17 tisíc osob praskalo 
ve švech. Právě tolik motocyklových 
nadšenců navštívilo akci v jediný den. 
MOTOSALON navštívilo celkem 
na  40 tisíc motocyklových přízniv-
ců. Nicméně infrastruktura výstaviště 
v  Brně a  centrální poloha Brna do-
káže na MOTOSALON přilákat 50 ti-
síc návštěvníků, proto se bude konat 
příští ročník opět v Brně.

AUTOSALON BRNO se koná le-
tos poprvé v  novém jarním termí-
nu od 4. do 8. dubna. Nový termín 
má umožnit prezentovat nové mo-
dely uvedené v  premiéře na  že-
nevském autosalonu. Součástí do-
provodného programu bude i veletrh 
MOTORSPORT EXPO, určený do-
davatelům a  vývojářům technologií 
pro motoristický sport. Vytvoří jedi-
nečnou komunikační platformu pro 
setkání s profesionály a širokou mo-
toristickou veřejností. 

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO se 
od  23. do  27. dubna stanou mís-
tem získávání informací pro staveb-
níky a stavební fi rmy o nových tren-
dech. K dispozici bude poradenské 
centrum programu Zelená úsporám 
a  programu Panel. I  přes aktuální 
vývoj ve  stavebnictví nabídne ve-
letrh reprezentativní průřez nabíd-
kou stavebních technologií, zařízení 
a  materiálů. Orientaci návštěvníků 
zjednoduší tematické oborové celky. 
Ve větším budou prezentovány dře-
vostavby v rámci veletrhu DSB – Dře-
vo a stavby Brno – s nabídkou dřevě-
ných a montovaných domů. 

Výběr kvalitního nábytku a  vybavení 
interiérů ulehčí návštěva souběžné-
ho veletrhu nábytku a  interiérového 
designu MOBITEX. 

Samostatnou skupinu tvoří ve-
letrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST 
a URBIS TECHNOLOGIE, které nabí-
zejí technologie pro ochranu životního 
prostředí, investiční a  developerské 
příležitosti v regionech a technologie 
pro města a obce.
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po obUvi ze
středověkU Je
stále poptávka
Je sice pravda, že krpce, jejichž vznik historikové datují do období středově-
ku, běžně na nohách kolemjdoucích neuvidíte, ovšem stále se vyrábějíí a stá-
le je o ně zájem. Může to potvrdit Jiří Hýža, který tradiční součást lidového 
oděvu vyrábí.

„Krpce jsou speciální obuv, dnes ji využívají 
zejména folklorní tanečníci,“ říká na úvod pan 
Hýža. „Dříve je nosili chudí lidé, protože jde 
o úplně jednoduchou botu. Vznikla už v době, 
kdy si lidé začali obalovat chodidla kůží a sta-
hovat koženým řemínkem.“

Technologická výroba je dnes stejná jako 
v době, kdy si lidstvo ještě myslelo, že Slunce 

obíhá kolem Země. Krpce se vyrábějíí z hovězí 
kůže, činěné kůrou ze dřeva. Dříve se vyráběly 
i  z  ovčí kůže, ale ta je tenčí a  proto zvítězila 
hovězina. Jak dokazuje Jiří Hýža, způsob výro-
by je jednoduchý: „Z kůže se vyřízne šablona, 
která se na několika místech okosí, aby se dala 
nakrpatit. Z  toho ten název krpce,“ vysvětluje 
pan Hýža, kterého k  této činnosti inspirovala 
ševcovská práce jeho otce.
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Po  vyříznutí šablony se kůže namočí, aby 
změkla, natáhne se na kopyto a přichytne hře-
bíky. „Poté vezmu švihel, což je kožený řemí-
nek, a  začnu ho obšívat kolem kůže. Přitom 
vytahuji hřebíky. Takto šiji botu odpředu doza-
du a krpec je hotový,“ popisuje Jiří Hýža, který 
botu následně podšívá přízí. Dříve se používala 
příze konopná nebo bavlněná, pan Hýža ale 
nyní používá navoskovanou syntetickou přízi. 
„Když ji navoskuju, ztvrdne jako drát a při šití 
se mi nemotá. Na přání zákazníka mohu botu 
podlepit umělým materiálem nebo kůží, tudíž 
občas použiji i  lepidlo. Nicméně většinou jen 
podšívám,“ uvádí pan Hýža.

Potenciální zákazníky určitě zajímá výdrž. Pro 
ně má pan Hýža jednoduchou odpověď: „Zále-
ží na tom, jak se o ně člověk stará. Krpce mo-

hou vydržet po celý život, nebo jen pár týdnů. 
Je zapotřebí měnit podešev, která se časem 
rozšlape. Krpce se nesmějí nechávat mokré 
a  není dobré je dávat do  igelitové tašky, kde 
je napadne plíseň a pak už je nic nezachrání. 
Na druhou stranu není dobré krpce prudce su-
šit. Ideální je krpce jednou začas naimpregno-
vat voskem.“

„Ročně ušiji 200 až 250 krpců. Dělám to sám 
a při zaměstnání, takže více bych jich nestíhal. 
Jeden pár mi zabere průměrně tři až čtyři hodi-
ny práce, ale některý zabral i pět hodin. Cena 
za krpce se různí podle velikosti a provedení. 
Prodávám je zhruba od  900 Kč do  1  800 Kč. 
Pokud se jedná o  speciální požadavky, cena 
může vyšplhat až na 2 000 Kč,“ objasňuje pan 
Hýža. 
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12.00–12.30 hod  Využití sluneční energie v systé-
mech budov

přednášející:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.d.,  
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Jak ovlivní změna DPH podnikání v  ČR 
a jaký bude mít dopad na spotřebu a pod-
nikatele?
Zvýšení DPH nebylo šťastným krokem. Byli 
jsme poučeni z  loňského roku, kdy zvýšení 
DPH u snížené sazby o čtyři procenta zname-
nalo 30miliardový propad příjmů ve veřejném 
rozpočtu. Navíc se ukazuje, že spotřeba dlou-
hodobě neroste, naopak v některém čtvrtletí 
klesá. Jestliže se vytvoří takový negativní sen-
timent, zvýšení o čtyři procenta nemusí nutně 
přinést zvýšení celkového příjmu z DPH. Právě 
naopak.

Proč vláda přistoupila ke  zvýšení daní, 
když signály naznačovaly neefektivnost 
takového řešení?
Nedokážu pochopit, proč tak vláda učinila. Při-
padlo mi, že vyhlásila daňový džihád. Za kaž-
dou cenu chtěla zvýšení prosadit, i  za  cenu 
rozporu v jedné politické straně. Zdá se mi to 
jako silové politické řešení, nikoliv řešení eko-
nomické.

Jak by měla být optimálně nastavena 
DPH a jak by měl stát tyto věci ovlivňovat, 
aby ekonomika prosperovala?
Předně by bylo vhodné vytvořit podnikatelské 
prostředí a zajistit, aby se parametry každoroč-
ně neměnily. Je nutné zajistit stabilitu po delší 
dobu. Osobně jsem klidně pro zavedení jed-
notné sazby DPH, protože to zamezí různým 
kličkováním při vykazování a výběru daně. Zá-
roveň si myslím, že pokud by sazba byla jed-
notná, neměla by převýšit šestnáct procent. 
Přikláněl bych se k variantě patnácti procent.

Miroslav ŠevČík: 
eUrU bychoM Měli dát sboheM
Ačkoliv šlo o poněkud pozoruhodnou kombinaci, ve finále se setkala s příznivým ohlasem. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha a předseda správní 
rady Liberálního institutu Miroslav Ševčík totiž přijal pozvání na Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie, kde hovořil na téma Hospodářská 
situace v České republice.
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Jaký je podle Vás ideální model, kdy si stát 
rozumí s podnikateli?
Ideální model neexistuje. Vláda by do těch-
to oblastí měla zasahovat co nejméně. Za-
sahováním a  vytvářením umělých paramet-
rů v  ekonomice dochází k  narušení tržního 
prostředí. Když prvnímu dáte dotaci a dru-
hému nikoliv, tvoříte konkurenční výhodu. 
Pak dochází ke  krachům a  zanikání větší-

ho množství pracovních míst, než se vytvo-
ří nová tím, že někomu ty peníze nasypete. 
Vláda by měla připravit parametrické pro-
středí a  neměla by ho měnit. Dnes máme 
přes 100 novelizací zákonů o  daních z  pří-
jmu, ve  kterýchse vyskytuje téměř 200krát 
slovo výjimka. To je chyba, hospodářství je 
přeregulované. Každá nová regulace snižuje 
výkonnost ekonomiky.
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Naznačujete tedy, že všechny hospodářské 
kroky vlády jsou špatné?
No, vláda dělá negativní i  pozitivní kroky. Ty ne-
gativní jsou v  tom, že často mění parametry pro 
podnikatelské subjekty. Nevytváří pro ně vhodné 
prostředí a znemožňuje tím rozšiřování jejich čin-
nosti. Kvůli tomu nejsou firmy schopny reagovat 
na  vývoj na  trzích a  když se jim nedaří, neefek-
tivně propouštějí pracovní sílu. Vláda své kroky 
neumí vysvětlit, a to je špatně. Fatálně selhala při 
vysvětlování zavádění tzv. penzijní reformy. I když 
já myslím, že penzijní reforma to zatím není. Vláda 
ani neumí vysvětlit to, že od roku 2000 nerostou 
celkové výdaje plánovaného rozpočtu. Jde o po-
zitivní zprávu, ale ona toho neumí využít. Vláda 
dokonce nezvýšila ani skutečné celkové výdaje. 
Prostě neumí komunikovat o celé řadě záležitostí. 
Například v  rámci nárůstu výdajů rostou sociální 
výdaje této vlády rychleji, než rostly výdaje za soci-
alistických vlád. Jsou to takové paradoxy. Nevím, 
jestli to politici vůbec sledují, ale kdyby lidem vy-
světlovali, že se chovají lépe než Špidlova, Gros-
sova a Paroubkova vláda, možná by lidé nebyli tak 
negativně naladěni.

Co znamenají z pohledu ekonoma zatím ne-
dořešené reformy v ČR?
Musím říci, že ministr zdravotnictví Leoš Heger 
je prvním ministrem, který pracuje systematicky. 
Sice má velmi složitou situaci, ale těžko mu něco 
vytýkat. Činí samá nepopulární opatření. Ve škol-
ství se ministři často střídali. Jde o nejsložitější ob-
last a přestože většina činností přešla z centrální 
úrovně na kraje a obce, vláda někdy dělá zbyteč-
ně změny tam, kde nejsou potřeba. Sám to vidím 
u vysokoškolského zákona, kde se stav některými 
změnami zhoršuje, místo aby se zlepšoval. Na-
štěstí bývalý brněnský rektor Petr Fiala, jenž je nyní 
ministrem školství, se snaží dělat poměrně pozitiv-
ní kroky. Kdyby tam byl delší dobu, mohli bychom 
se dočkat pozitivního obratu.

Existují země, které by mohly být pro naši 
vládu inspirací?
Moc jich není. V  současné době bych jmenoval 
Švýcarsko.

Co je na Švýcarsku tak inspirativní?
Zásadní pozitivum mají ve  finanční ústavě, která 
zamezuje vytváření dlouhodobých deficitů veřej-
ných rozpočtů. Mají zajímavou daňovou soustavu 

a existuje tam nižší míra přerozdělování. Proto pa-
tří Švýcarsko mezi nejbohatší země.

Mohla by se Česká republika od  Švýcarů 
učit?
Švýcarsko je nám podobné umístěním, rozlohou 
a  počtem obyvatel, takže ano. Samozřejmě ten 
přechod na švýcarský systém by trval několik de-
sítek let. Mají tam jiné politické uspořádání a také 
jiným způsobem volí. 

Jaká je životní úroveň českých obyvatel 
ve srovnání s jiným státy ve světě?
Pohybujeme se někde kolem 25. místa. Pokud 
bychom měli lepší politiky, přiblížili bychom se 
k 20. příčce. Na druhou stranu nemáme o  tolik 
horší politiky než jinde ve světě.

A jak si stojíme v rámci Evropy?
Myslím, že na  hranici druhé desítky, kolem 12. 
místa. Patříme do skupiny nejvyspělejších nových 
ekonomik a ze zemí, které v roce 2004 vstoupily 
do Evropské unie, jsme na tom podle mě nejlépe.

Měli bychom přijmout euro?
Euro už není téma dnešních dnů. Pokud by se po-
litikové měli řídit heslem „už ani korunu nazmar“, 
tak euru bychom měli navždy říct nazdar.

Jak v současné době fungují veletrhy? Mo-
hou pomoci k akceleraci ekonomiky?
Mohou pomoci, ale samozřejmě záleží na situaci. 
V době ekonomického poklesu firmy šetří nákla-
dy právě na veletržních akcích, což si myslím, že 
není nejsprávnější. Každá prezentace firmy je dů-
ležitá a může přinést určitá zlepšení. Firmy mohou 
získat zpětnou vazbu, odběratele, zákazníky atd. 
Výstavnictví je určitě prospěšné. Naše fakulta se 
například každoročně zúčastňuje podzimního stu-
dentského veletrhu.

O co se v současnosti nejvíce zasazuje Libe-
rální institut?
Zaměřujeme se na osvětovou činnost. Občas vy-
dáme nějakou učebnici, vypracováváme studie, 
pořádáme přednášky a semináře k aktuálním té-
matům. Například spolu s  národohospodářskou 
fakultou pracujeme na  studii o  dopadu zvýšení 
sazeb spotřební daně na  celkový výběr financí 
a  zjišťujeme, že se v  žádném případě nevybralo 
tolik, jak plánovalo ministerstvo financí.
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dřevěnÉ brýle na MírU
Jaký je poslední módní trend v optice? Jsou to dřevěné brýle, které teď zažívají vlnu popularity v USA a v Evropě. „Če-
káme, že se dostanou i do České republiky. Jde o novou módní záležitost nejen pro mladé,“ říká Lucie Čubíková, která 
na veletrhu OPTA dřevěné brýle prezentovala.

„Jde o stoprocentní dřevo. Máme tři značky, které 
nabízejí různé druhy dřeva. Brýle mohou být z topo-
lu, bambusu, ebenu, mahagonu a exotických afric-
kých dřevin. Specialitou je kolekce z recyklovaných 
skateboardů z javoru,“ pokračuje Čubíková.

Od  tradičních brýlí z plastů či kovu se ty dřevěné 
nijak zásadně neliší. „Když na  ně šlápnete nebo 
na ně sednete, tak vám prasknou. Výdrž je prostě 
stejná jako u normálních brýlí,“ vysvětluje Čubíková 
a dodává: „Všechny brýle jsou potaženy speciálním 
olejem, který je chrání proti potu, vodě, mrazům 
a vlhkosti. Brýle byly dokonce testovány čtyři měsí-
ce ve slané vodě a nic se jim nestalo.“

Hlavní předností dřevěných brýlí je jejich originalita. 
U italské kolekce dostanete brýle na míru, protože 
si můžete zvolit jakoukoliv barvu. Obroučky tvoří tři-
náct vrstev a zákazník si může zvolit barvu vrstev 
podle vlastního vkusu. Tudíž možnost, že potkáte 
někoho s naprosto stejným barevným spektrem je 
stejně pravděpodobná jako výhra ve španělské lo-
terii. 

Rebelující teenagery pravděpodobně zaujme ko-
lekce z použitých skateboardů. „Jde o ruční výro-
bu dvou bratrů v Barceloně. Nakoupí skateboardy 
a předají je skateboardistům. Jakmile skateboardy 
doslouží a zlomí se, pošlou je majitelé zpět a zmíně-

ní bratři z nich vyřežou brýle. Každé brýle jsou tedy 
originální, protože bratři nikdy neví, co jim dojde 
za  skateboard a  jakou bude mít barvu,“ popisuje 
Čubíková.

Výše ceny dřevěných brýlí se pohybuje v  závis-
losti na  značce. U  nejluxusnější italské značky je 
cena 9 500 Kč za čiré brýle, sluneční stojí 9 890 Kč 
a  za  brýle s  polarizačními skly dáte 10  490 Kč. 
Ovšem například za  americkou kvalitu dáte jen 
2 600 až 3 600 Kč.
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neJvětŠí Úlovek
darrella pecka? 
kapr o hMotnosti 
29 kiloGraMů!
Mezinárodní výstavy rybářských potřeb Rybaření se po celou dobu jejího ko-
nání účastnil  jeden z nejvyhlášenějších kaprařů ve Velké británii Darrell Peck. 
Tento jedenatřicetiletý muž mimo jiné chytil kapra o hmotnosti 29,6 kilogra-
mů, který patří mezi pět největších kaprů v jeho zemi. 

Kdy jste se začal věnovat lovu velkých kaprů?
Svého prvního kapra jsem chytil v  devíti letech 
a pouze na jejich lov jsem se zaměřil o dva roky 
později. Trofejnímu lovu kaprů se věnuji od svých 
šestnácti let. V Anglii je totiž kapr největší sladko-
vodní rybou, která se tam vyskytuje, až v nynější 
době se začínají chytat těžší sumci. 

Jste profesionální lovec?
Jsem testovacím rybářem různých renomova-
ných fi rem, které vyrábějí rybářské náčiní. Kromě 
sponzorů mě živí klasická rybařina, neboť jsem 
instruktorem výuky chytání. Vlastním rybolovem 
trávím tři dny v týdnu, jde o období od začátku 
sezóny do tření kaprů. Chytám totiž ryby o nej-
větší hmotnosti. Poté vyučuji a začínám chytat až 
koncem září. 

Jaký systém je v Anglii při lovení trofejních 
kaprů?
Jsem držitelem rekordu v  největším chyceném 
kapru v Anglii, který měl hmotnost 29,6 kilogra-

mů. Tento kapr již bohužel nežije. Chytám v re-
vírech o ploše od 30 do 100 akrů. Na této větší 
vodě musím prvně rybu lokalizovat, teprve poté 
se věnuji vlastnímu rybolovu. Nebaví mne chytat 
na menších plochách, protože hodíte-li návnadu 
kamkoliv, některá ryba se u ní zastaví a sebere 
ji. Nejsem typem rybáře, který vyjede například 
na jezero či velký rybník a tam chytá.

Jak si vytipujete velkou rybu?
Nejvíce mne právě baví kapra vyhledat. Vybírám 
si konkrétního kapra, který už byl vícekrát chy-
cen, a snažím se ho dostat na udici. V Anglii jsou 
velcí trofejní kusy přesně popsány a pojmenová-
ny a vráceny zpět do vody. Jména a  informace 
o nich jsou pravidelně zveřejňovány v odborných 
časopisech. Na lov ostatních jedinců se praktic-
ky nezaměřuji. Mám rád členité revíry, v nichž na-
jdu například štěrkové dno, pole lakušníků, řasy, 
hrany, kameny apod. Při rybolovu se věnuji pře-
vážně lovu na  těžko, ale nevyhýbám se, pokud 
jsou ryby u hladiny, ani plavané.

Na veletrh Rybaření se po roce opět vrátil 
Jakub Vágner. „Výstavu Rybaření mám velmi rád, 
protože se jí účastním od počátku. V brně jsem 
hrozně rád a přestože mám málo času, vždy se 
snažím sem přijet,“ řekl Vágner, na jehož loňskou 
přednášku můžete zavzpomínat zde >>
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prodítě a rybaření 2013
ObRAzEM



Ženevské novinky
Mezi ženevské novinky, jež budou k vidění i v Brně, patří 
také  Ford Fiesta ST, který se v Ženevě představil poprvé 
v sériové verzi. K domácím značkám lze jistě také počítat  
Hyundai s  paletou zajímavých modelů a  akčních nabí-
dek letošního jara. S nabídkou pro jarní období přicházejí 
i prodejci luxusních značek, například Jaguar nebo BMW. 

4.–8. 4. 2013 (4. 4. Press Day)
Provozní doba pro návštěvníky
4.–7. 4. 9.00–18.00 hod.
8. 4.  9.00–16.00 hod.

Vstupné
Základní  160,- Kč
Zlevněné 80,- Kč
Rodinné  250,- Kč

Testování vozidel návštěvníky
K  prodejně zaměřenému autosalonu patří nepochybně možnost vy-
zkoušení vozidla. Proto pořadatelé připravili možnost projet si někte-
ré z  modelů přímo na  brněnském výstavišti. Škoda Auto připravuje do  to-
hoto testovacího programu zejména aktuální modely Octavia a  Rapid, 
konečný seznam testovaných modelů bude k dispozici těsně před veletrhem na 
www.autosalonbrno.cz. 

České auto 2013
Poprvé budou automobily soutěžit o titul České auto 2013. 
Návštěvníci AUTOSALONU BRNO budou moci přímo na vý-
stavišti vozy testovat a hlasovat pro svého kandidáta a přitom 
vyhrát poukázku na nákup auta v hodnotě 350 tisíc korun. 

letoŠní aUtosalon brno 
bUde blíŽe zákazníkovibUde blíŽe zákazníkovi

brněnský veletrh osobních automobilů AUTOSALON bRNO se letos posunul do nového jarního termínu 4.–8. 4. 2013. brány výsta-
viště se otevřou ve čtvrtek a až do pondělka budou moci návštěvníci obdivovat novinky automobilové produkce. Nepůjde však jen 
o novinky. Od letošního roku je totiž AUTOSALON bRNO jiný. Veletrhy brno ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů a Sdru-
žením automobilového průmyslu vytvořily koncept, který více podporuje prodej aut, ostatně to je hlavní důvod přesunu brněnské 
výstavy na začátek jarní prodejní sezóny. 

Více informací zde >>
Online registrace >>
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Trumfem Škodovky 
bude Octavia Combi
Tuzemští zákazníci budou jistě zvědaví zejména na produkci tradiční 
české automobilky a ta je určitě nezklame. Do Brna přiváží svou mo-
delovou paletu v čele s Octavií Combi třetí generace, která si svou 
světovou premiéru odbyla na začátku března v Ženevě. Dalším zají-
mavým modelem  Škody Auto bude dynamický model Citigo Sport. 

Testování vozidel návštěvníky
K  prodejně zaměřenému autosalonu patří nepochybně možnost vy-
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konečný seznam testovaných modelů bude k dispozici těsně před veletrhem na 
www.autosalonbrno.cz. 
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Poprvé budou automobily soutěžit o titul České auto 2013. 
Návštěvníci AUTOSALONU BRNO budou moci přímo na vý-
stavišti vozy testovat a hlasovat pro svého kandidáta a přitom 
vyhrát poukázku na nákup auta v hodnotě 350 tisíc korun. 

letoŠní aUtosalon brno 
bUde blíŽe zákazníkovi

brněnský veletrh osobních automobilů AUTOSALON bRNO se letos posunul do nového jarního termínu 4.–8. 4. 2013. brány výsta-
viště se otevřou ve čtvrtek a až do pondělka budou moci návštěvníci obdivovat novinky automobilové produkce. Nepůjde však jen 
o novinky. Od letošního roku je totiž AUTOSALON bRNO jiný. Veletrhy brno ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů a Sdru-
žením automobilového průmyslu vytvořily koncept, který více podporuje prodej aut, ostatně to je hlavní důvod přesunu brněnské 
výstavy na začátek jarní prodejní sezóny. 
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Přijďte se podívat!
V rámci Autosalonu v brně proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 3. ročník výstavy Motor-
port Expo. Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný program pro fanoušky. K vidění 
budou závodní vozy, v akci se představí projekty Formule Student čtyř vysokých škol 
a proběhnou autogramiády jezdců. Výstava nabízí prostor českým fi rmám vyrábějící 
doplňky pro motorsport prezentovat se za mimořádně výhodných podmínek. zájemci 
mají stále ještě šanci se přihlásit k účasti. Více na www.motorport-expo.cz.

Autogramiáda 
závodních pilotů
Automotodrom Brno ve své expozici uspořádá auto-
gramiádu předních českých závodních pilotů. Fanouš-
kům se budou podepisovat specialisté cestovních vozů 
Michal Matějovský a Petr Fulín. Oba čeští reprezentanti 
letos pojedou Evropský pohár cestovních vozů (ETCC) 
s  vozem BMW, který bude v  expozici Automotodro-
mu k vidění. Svou účast přislíbil i jezdec stáje Buggyra 
a dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů David 
Vršecký. Nebude chybět ani Adam Lacko, který v po-
sledních dvou sezonách Mistrovství Evropy tahačů 
skončil na třetím místě.

Dvě desítky 
závodních speciálů
Zhruba dvě desítky závodních speciálů bu-
dou k vidění  na brněnském autosalonu. Ná-
vštěvníci budou moci zblízka vidět například 
okruhový speciál BMW M3 GTR brněnského 
jezdce Dana, nebo formuli Easter MTX 1-03 
šestinásobného mistra Evropy Petra Tykala. 
Milan Svoboda předvede svůj prototyp španělské značky BRC pro závody do vrchu a slovenská 
posádka Juraj Ulrich/Daniela Ulrichová vystaví svůj speciál Nissan Navara pro cross country rally. 
Bohatě bude zastoupena domácí značka Škoda, která se vedle okruhové octavie a historické octavie 
pro závody do vrchu představí i prostřednictvím rallyeového modelu Fabia R2 posádky jezdce Milana 
Zahradníčka a Jiřího Máši. K vidění budou i legendární závodní Škody 120 a 130 s motorem vzadu. 
Expozici doplní několik motocyklů, například silniční stopětadvacítka Dušana Novosáda, speciál pro 
závody na ledové ploché dráze loňského mistra ČR v závodech dvojic Lukáše Volejníka nebo moto-
cykl sedmdesátníka Frankieho Mrázka, který se stále účastní závodů na přírodních okruzích.

Více informací: www.autosalonbrno.cz
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3. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO 
SPECIALIZOVANÉHO 
VELETRHU
BRNO 4.-5. 4. 2013

www.motorsport-expo.cz

MOTOR
S P O R T
E X P O

P R O F E S S I O N A L

Mezinárodní veletrh  dílů a příslušenství pro motoristický sport.
Určen vývojářům a konstruktérům technologií, výrobcům a distributorům dílů.

Závodním týmům, asociacím a všem profesionálům v motorsportu.

BERLIN

PRAGUE

WIEN

BRNO

BRATISLAVA

BUDAPEST

WARSZAWA

150 miles / 240 km

300 miles / 5
00 km

Motorsport_letak_A4_2012_final.indd   1 6.11.12   16:18

Více informací: www.autosalonbrno.cz
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postav a vybav
důM běheM
pěti dnů
Stavební veletrhy brno se stanou centrem aktuálních informací o úsporách 
energií a možnostech jejich fi nancování. 

S touto problematikou se návštěvníci setkají jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, v doprovod-
ném programu, tak i v poradenských centrech státních institucí a oborových asociací. Dalším rozví-
jeným tématem je problematika rekonstrukcí.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR budou na Stavebním veletrhu Brno 
2013 prezentovat program Nová zelená úsporám. Programu PANEL 2013 + se bude věnovat pora-
denské centrum Státního fondu rozvoje bydlení. 

Jednou z mnoha novinek letošních Stavebních veletrhů Brno je rozdělení širokého spektra prezen-
tovaných oborů do tématických celků. Vzniklo tak šest relativně samostatných celků, a to zakládání 
stavby, hrubá stavba, technické zařízení budov, vybavení interiéru (design), zahrada a hobby. Posled-
ním celkem, který však tvoří relativně samostatnou skupinu, jsou dřevostavby. 

Vše je připraveno tak, aby návštěvníci během pěti dnů trvání veletrhu postavili, zrekonstruovali a plně 
vybavili celý byt či dům. Navíc pod vedením nezávislých odborníků. 

www.stavebniveletrhybrno.cz

23.–27. 4. 2013
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zcela nový veletrh dsb
– dřevo a stavby brno
První ročník veletrhu DSb - Dřevo a stavby brno, který je jediným veletrhem 
zaměřeným na dřevostavby na Moravě, se uskuteční s odbornou záštitou 
Asociace dodavatelů montovaných domů. Veletrh DSb přinese ucelenou pre-
zentaci dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů pro dřevostavby a konstruk-
ce, základů a opláštění pro dřevostavby. 

Cesta do dřevostavby – doprovodný program 
veletrhu DSb
Nabídku vystavovatelů DSB – Dřevo a stavby Brno doplní doprovodný program veletrhu, který může-
me souhrnně nazvat Cestou do dřevostavby. Celou stavbou vás budou provázet odborníci na slovo 
vzatí, jmenujme například pana Doc. Ing. Petra Kuklíka CSc. z Českého vysokého učení technického 
v Praze. První den veletrhu se zájemci dozvědí vše potřebné k  rozhodnutí o stavbě dřevostavby, 
v druhý den pak zjistí, jak se to dělá, zdroje fi nancování a také jak se v dřevostavbě bydlí. Třetí den je 
pak věnován oblasti, kterou můžeme nazvat jak to má vypadat. 

Poradenské centrum ADMD a VVÚD
Zajímá Vás technologie staveb na bázi dřeva? Chystáte si pořídit vlastní bydlení? Na co si dát pozor při 
výběru dodavatele Vašeho vysněného domu? Jak fi nancovat Váš dům? Nebo jak ochránit dřevo před 
houbami, plísněmi či hmyzem? Na tyto a mnoho dalších odpovědí na Vaše otázky se dozvíte v poraden-
ském centru Asociace dodavatelů montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského.

www.bvv.cz/dsb
• ATRIUM • Avanta Systeme • DOMY D. N. E. S. • EKOPANELY • ELK • Fermacell GmbH 
• MS HAUS • PRO VOBIS • QUICKHAUS • VESPER FRAMES • Stavební centrum Eden 3000
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veletrh 
Mobitex 
poradí
s výběreM 
kvalitního
ČeskÉho nábytkU
Souběžně se Stavebními veletrhy brno se uskuteční další ročník Mezinárod-
ního veletrhu nábytku a interiérového designu MObITEX, který přinese pře-
hlídku nábytku a vybavení interiéru. za všechny již přihlášené vystavovatele 
můžeme například jmenovat fi rmy: 

 

Vyberte si novou kuchyň na veletrhu MObITEX!
Vystavovatelé představí nejnovější trendy také v oboru kuchyní. Inspiraci pro vybavení Vaší nové ku-
chyně můžete získat také v projektu Inspirativní interiéry.
 
Inspirujte se jak zařídit interiér
Inspirativní interiéry rozšiřují návštěvnicky atraktivní Projektu Architekt, v jehož rámci je poskytováno 
bezplatné poradenství interiérových architektů. Inspirativní interiéry představují reálnou ukázku toho, 
jak je možné pracovat nejen s prostorem, ale především s jednotlivými exponáty vystavujících fi rem. 

Neotřelý design z celého světa
I v letošním roce pokračujeme v podpoře rozvoje designu hned několika zajímavými projekty, které 
umožní širší prezentaci novinek a trendů všech vystavovatelů. Jednou z nich je zcela nový Projekt 
NEW DESIGN, který představuje platformu pro prezentaci novinek na českém trhu, v kategorii do-
mácí produkce a import. Dalším z projektů je soutěžní přehlídky Grand Prix MOBITEX, která se koná 
ve dvou sekcích, a to vystavovatel a student. 

Jak vybrat kvalitní nábytek? 
V poradenském centru Asociace českých nábytkářů získají návštěvníci ucelené informace nezbytné 
k nákupu kvalitního nábytku z produkce českých výrobců. Jak vybrat kvalitní sedací a lehací nábytek 
tak, aby záda nebolela, cena odpovídala kvalitě a především zdravotní nezávadnosti, poradí odbor-
níci z Cechu čalouníků a dekoratérů. Součástí poradenství budou také přednášky na téma: „Kvalitní 
čalouněný nábytek a lůžka pro zdravý život“. Poradenská centra je k dispozici pro všechny návštěv-
níky veletrhu po celou dobu konání veletrhu zcela zdarma. 

www.mobitex.cz

23.–27. 4. 2013
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přehled poradenských
center
Poradenství nezávislých odborných asociací, svazů a spolupořadatelů ve-
letrhů tvoří nedílnou součást Stavebních veletrhů brno a veletrhu MObITEX. 
Přehled letošních poradenských center naleznete na následujících řádcích.

23.–27. 4. 2013

Pro všechny otázky z oboru dřevostaveb a ochrany dřeva 
je připraveno poradenské centrum Asociace dodavatelů 
montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu 
dřevařského.

Milovníci zahradničení najdou inspiraci a dobré rady 
u  Asociace zahradnického výstavnictví a společnosti 
Agro Brno Tuřany a. s. 

Své poradenské centrum bude na veletrzích mít také Cech 
topenářů a instalatérů. 
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Mezinárodní veletrh 
investiãních pfiíleÏitostí, podnikání 

a rozvoje v regionech

Mezinárodní veletrh techniky 
pro tvorbu a ochranu Ïivotního

prostfiedí

Mezinárodní veletrh 
komunálních technologií 

a sluÏeb

23.– 27. 4. 2013
Brno - V˘stavi‰tû

tech invest envitechnology investment environment

www.bvv.cz

SoubûÏnû probíhají:

■ www.bvv.cz/urbis-technologie     ■ www.bvv.cz/urbis-invest     ■ www.bvv.cz/envibrno  

UIE_210x297+3_cz_cz  2/26/13  4:02 PM  Stránka 1

Investiční příležitosti, 
environmentální 
a komunální technika >>



XXXVII. brněnské onkologické dny 
a XXVII. Konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky
brněnské onkologické dny 2013 jsou jednou z největších onkologických kon-
ferencí v České republice. Akci pořádá Masarykův onkologický ústav brno 
a LF MU brno. Největší změnou pro rok 2013 jsou nové prostory, ve kterých 
budou obě konference společně probíhat, a to v Kongresovém centru pavilo-
nu E brněnského výstaviště. 

Odborný program bude realizován v šesti sálech a mimo tradiční přednáškové sekce se v nich usku-
teční větší počet edukačních bloků, nově budou pořádány workshopy a v samostatných prostorách 
proběhne i posterová sekce. Speciální vzdělávací program bude věnován i praktickým lékařům.

www.bvv.cz/expozice

Realizace expozic a servis
v ČR i ve světě

veletrhy

tribuny

full service

interiéry
eventy

výstavy

2_338x200_boky  1/16/13  9:31 AM  Stránka 1

18.–19. dubna 2013
Více informací zde >>
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Která expozice 
realizovaná v České 
republice a zahraníčí 
v roce 2013 se Vám 
nejvíce líbí?

a) 
b)
c)
d)

Více informací o službě najdete zde >>

a)

c) d)

b)

Alca plast, s.r.o.

ESET

Kraj Vysočina

Statutární město Brno

veletrhy brno, a.s.:
realizace expozic a servis
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www.bvv.cz/kalendar

kalendář veletrhů a výstav 2013/14
2013 duben– prosinec

4.–8. 4. AUTOSALON brno

4.–5. 4. MOTORSPORT EXPO 2013

13. 4. MotorTechna brno

18.–19. 4.
brněnské onkologické 
dny 2013

23.–27. 4. IbF

23.–27. 4. DSb

23.–27. 4. MObITEX

23.–27. 4. URbIS INVEST

23.–27. 4. URbIS TECHNOLOGIE

23.–27. 4. ENVIbRNO

4.–7. 5.
VÝROČNÍ SJEzD ČESKÉ 
KARDIOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI

10.–12. 5. ANIMEFEST 2013

14.–15. 5. STAINLESS

14.–17. 5. Medical Fair

14.–17. 5. REHAPROTEX

22.–24. 5. IDET

22.–24. 5. PYROS/ISET

24.–25. 5. VINEX

25.–26. 5. MINERÁLY bRNO

25.–26. 5. Vystec Fest

30. 5. SDFI

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

18.–20. 8. STYL

18.–20. 8. KAbO

6.–7. 9. zelený svět 2013

7.–8. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

11.–14. 9. EUROTRANS

7.–11. 10. MSV 2013

7.–11. 10. Automatizace

19. 10. MotorTechna brno

20.–26. 10. Kongres Medical Summit brno

22.–25. 10. WOOD-TEC

5.–8. 11. GAUDEAMUS

7.–10. 11. SPORT Life

7.–10. 11. bike brno

7.–10. 11. Caravaning brno

8.–10. 11. Dance Life Expo

16.–17. 11. MINERÁLY bRNO

22.–23. 11. Veletrh středních škol

22.–24. 11. IN-JOY

6.–15. 12. VÁNOČNÍ TRHY

celoročně EDEN 3000

2014 leden– únor
4.–5. 1. Národní výstava psů

16.–19. 1. GO

16.–19. 1. REGIONTOUR

14.–16. 2. OPTA

16.–18. 2. STYL

16.–18. 2. KAbO

22.–23. 2.
DUO CACIb 
Mezinárodní výstava psů

Změna termínů vyhrazena


