
Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

3   2013

MEDICAL FAIR | REHAPROTEX | IDET| PYROS/ISET| VINEX| MINERÁLY| VYSTEC FEST

PETR FULÍN:
Když si nasazuji helmu, 
musím myslet na vítězství 
FREEDOMKY: 
Objednat a za chvíli bydlet
Škoda Octavia v první desítce nejprodávanějších vozů na světě?
Hyundai chce větší podíl na českém trhu
Ford představil nové a příznivější ceny



Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

6   2012

V Á N O Č N Í  T R H Y  |  G O  |  R E G I O N T O U R

HOSTÉ 
VELETRHU 
SPORTLIFE
Jaroslav Kulhavý
Petr Koukal
Jiří Ježek

SOUTĚŽ O LÍSTKY 
NA VELETRHY GO A REGIONTOUR
Pump Tracking: Adrenalinová jízda bez šlapání
Výstaviště se otřásalo v rytmech tance
Pozvánka na Vánoční trhy 

fairherald

Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

1   2013

STYL KABO | OPTA | PRODÍTĚ| RYBAŘENÍ| PENíZE| FMP| MOTOSALON| AMPER | 

RECEPTY 
NA PIROHY 
A DOMÁCÍ 
MEDICÍNU 

CESTOVÁNÍ 
S VELETRHY 

GO/REGIONTOUR

STYL A KABO: 
VELETRHY MóDY SE BLÍžÍ

OPTA 2013: 
PRÁCE S POčÍTAčEM

fairherald

Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

2   2013

IBF | DSB | MOBITEX | URBIS INVEST | URBIS TECHNOLOGIE | ENVIBRNO | AUTOSALON

MIROSLAV 
ŠEVČÍK:

Euru bychom 
měli dát sbohem 

PO OBUVI ZE 
STŘEDOVĚKU JE 
STÁLE POPTÁVKA

DŘEVĚné BRýLE nA MÍRU
nEJVĚTŠÍ úLOVEK DARRELLA PEcKA

fairherald

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.

Vydaná
čísla

4 
l 2

01
2

5 
l 2

01
2

6 
l 2

01
2

1 
l 2

01
3

2 
l 2

01
3

Letošní ročník veletrhu 
AUTOSALON v  Brně 
bohužel nesplnil očeká-
vání, která jsme s  jeho 
pořádáním spojova-
li. Uspořádali jsme jej 
v  novém jarním termí-

nu a  vyhověli tak zástupcům výrobců 
značek, aby mohli svoje novinky pre-
zentovat bezprostředně po ženevském 
autosalonu. Vlivem celosvětové sníže-
né poptávky a poklesu obratu v tomto 
odvětví průmyslu zdaleka ne všechny 
značky zastoupené na  domácím trhu 
toho dokázaly využít. Spokojenost 
může být snad s doprovodnou výsta-
vou MOTORSPORT EXPO, která oslo-
vuje jinou návštěvnickou cílovou skupi-
nu a je také svým pojetím odlišná. 

Stavební veletrhy Brno termínově pro-
běhly ve  spojení s  Mezinárodním ve-
letrhem nábytku a interiérového vybavení 
MOBITEX. I přes dlouhodobě nepřízni-
vou situaci ve  stavebním průmyslu se 
znovu se potvrdily prospěšnost a smy-
sl propojení směru odvětví stavebního 
průmyslu s problematikou ekologie pro-
střednictvím veletrhu ENVIBRNO a s tím 
souvisejícím využití dřeva jako klasické-
ho stavebního materiálu v rámci projektu 
DSB – Dřevo a stavby Brno i potřeba-
mi rozvoje regionů i  komunálního hos-
podářství prezentovaných na veletrzích 
URBIS INVEST a URBIS TECHNOLO-
GIE. Veletrh nábytku MOBITEX pak tra-
dičně nabídl řadu inspirací pro řešení 
interiérů i  aktuálních novinek z  oblasti 
designové tvorby. 

První květnový týden, v  termínu 4. až 
7. května, bylo brněnské výstaviště 
místem konání Výročního sjezdu čes-
ké kardiologické společnosti. K vysoké 
prestiži tohoto setkání přispívá nejen 
účast významných odborníků a  zá-
stupců zdravotnických a  výzkumných 
institucí, ale také výsledná hodnota 
prezentovaných informací pro obor 
jako celek.

Po  loňské premiéře se na  brněnské 
výstaviště vrací už desátý ročník akce 
ANIMEFEST, každoročního setkání fa-
noušků japonského komiksu (mangy) 
a  animovaného filmu (anime). Jedná 
se o  nejstarší a  největší setkání fa-
noušků tohoto druhu umění v  České 
republice. 

Mezinárodní veletrh a kongres korozi-
vzdorných ocelí STAINLESS se na br-
něnském výstavišti koná od roku 2009. 
Jde o  vysoce specializované setkání 
zástupců průmyslového oboru koro-
zivzdorných ocelí s  masivní, více než 
osmdesátiprocentní zahraniční účastí 
na straně vystavovatelů a s obdobně 
zastoupeným podílem zahraničních 
návštěvníků. 

Ke změně termínu konání došlo i v pří-
padě Mezinárodního veletrhu zdravot-
nické techniky a zdraví MEDICAL FAIR 
Brno a  souběžně konaného Meziná-
rodního veletrhu rehabilitačních, kom-
penzačních a  protetických pomůcek 
REHAPROTEX. Z  dosud podzimního 
termínu se  budou se konat v termínu 
od 14. do 17. května.

Mezinárodní veletrh obranné a  bez-
pečnostní techniky IDET patří ke svě-
tově nejvýznamnějším akcím, v lichých 
letech nesporně k  evropské jedničce 
daného oboru. Hlavní část dopro-
vodného programu již tradičně tvoří 
setkání účastníků CATE (Mezinárodní 
konference vojenských technologií). 
Souběžně s veletrhem IDET se na br-
něnském výstavišti koná Mezinárodní 
veletrh požární a bezpečnostní techni-
ky a služeb PYROS/ISET pod společ-
ným názvem Veletrhy integrovaného 
záchranného systému.  
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PETR PEčENKa: 
CHCEME, abY OCTavia PaTřiLa MEzi DEsET
NEjPRODávaNějŠÍCH vOzů Na svěTě
Petr Pečenka, ředitel společnosti Škoda Auto Česká republika, má s novou Škodou Octavií ambiciózní plány. Rád by viděl, jak se oblíbený škodovácký vůz vtěsná do žeb-
říčku deseti nejprodávanějších aut na světě. Potenciál k tomu nová Octavia rozhodně má, nyní záleží na tom, jak ji zákazníci v České republice a zahraničí přijmou.

Prodej Škody Octavia byl zahájen 2. února 
letošního roku a  z  výrobních linek mizí 
v  maximálním možném tempu. „Vzhle-
dem k postupnému náběhu výrobní linky 
mají zákazníci dvouměsíční dodací lhůtu. 
Ovšem časem se lhůty rapidně zkrátí,“ 
řekl Pečenka.

Podobu nové Octavie už známe velmi 
dlouho, nedávno byla představena na  že-
nevském autosalonu a  krátce potom 
i  na  Autosalonu Brno. „Reakce v  Ženevě 
byly úžasné. Octavia je auto, které plně 
prezentuje naši novou designovou DNA. 
To znamená precizně vypnuté plochy s ex-
trémně ostrými přechody. Právě dělení 
ploch ostrými hranami nám umožňuje roze-
hrát hru světla a  stínu. Skoro jakoby auto 
bylo vybroušené z  jednoho kusu českého 
křišťálu,“ mluvil o vzhledu Octavie její autor, 
designér Peter Olah.

Do Brna přijela Škoda s cílem ukázat čes-
kým zákazníkům kompletní produktovou 
nabídku, z níž vyčnívala právě Octavia. „Jde 
o  nejoblíbenější model. Chtěli jsme našim 
domácím zákazníkům dát možnost, aby si 
ho zblízka prohlédli. V  provedení Liftback 
ji prodáváme za  334  900 kč s  motorem  
1,2 litru o výkonu 77 kW. Oproti předchozím 
generacím je to naprosto fantastická cena,“ 
tvrdil Pečenka. Za  novou Octavii Combi 
si pak připlatíte 30 000 kč a pokud jste si 
na Autosalonu oblíbili prezentovanou Octa-
vii Combi 4x4 s motorem 1,6 TDI, dáte za ni 
569 900 kč. 

Podle Pečenky má nová generace Octavií 
všechna důležitá nej. „Je nejlehčí, nejbez-
pečnější, nejekonomičtější a má fantastic-
kou nabídku prostoru pro cestující i  pro 
zavazadla. V porovnání s druhou generací 
jde o revoluci, nikoliv o evoluci,“ uvedl Pe-
čenka.

Škoda Octavia se v  ČR prodává v  počtu 
zhruba 24 000 kusů ročně, s novým mo-
delem by Pečenka chtěl atakovat první de-
sítku nejprodávanějších automobilů na svě-
tě. Zdali se to Škodě podaří, bude záležet 
na  mnoha faktorem, nicméně jde o  velmi 
ambiciózní plán. 

O  tom, že Škoda Auto má potenciál stát 
se v  zahraničí uznávanou automobilkou, 
svědčí například prodej luxusních Superbů. 
V  České republice se jich prodalo 4  000 
kusů, ale v zahraničí si za loňský rok našlo 
své majitele zhruba 60 000 modelů. S pří-
chodem faceliftu, který Škoda Auto plánuje 
představit na začátku léta, se prodejní čísla 
možná ještě zvýší.

Vtipy o škodovkách, které se rodily zejména 
ve Velké Británii, už dávno ztratily své opod-
statnění a právě na britských ostrovech za-
číná být česká automobilka velmi populární. 
Vděčit za to může i úspěchům v automo-
bilových soutěžích, kterým dominuje Ško-
da Fabia. A aby té propagace nebylo málo, 
v Sydney najdete i Stadion Škoda, pojme-
novaný podle hlavního sponzora tamního 
australského fotbalového klubu.
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U HYUNDai MajÍ vELKé CÍLE, 
DO DvOU LET PLáNUjÍ zvýŠiT PODÍL Na TRHU
Přestože má automobilka Hyundai kořeny v Jižní Koreji, má k českým zákazníkům velmi blízko. V Nošovicích už několik let 
stojí továrna, která ročně vypouští do světa přes 300 000 automobilů s písmenem H ve znaku.
„V  loňském roce se nám podařilo na-
výšit roční výrobu o 3 000 automobilů,“ 
uvedl na veletrhu Autosalon Brno Vla-
dimír Vošický, generální ředitel společ-
nosti Hyundai Motor Czech. „Z  počtu 
přes 300  000 vyrobených automobilů 
pak zhruba 10  000 jezdí po  českých 
silnicích,“ poodkrýval Vošický prodejní 
statistiky.

České republice samozřejmě vládnou 
automobily značky Škoda, ale černým 
koněm na trhu je právě Hyundai. V této 
chvíli má automobilka podíl na domá-
cím trhu příznivých 10 %, ale v  plánu 
je další růst. „V  horizontu následují-
cích dvou let bychom se chtěli dostat 
na 15 %,“ nastínil Vošický cíle korejské 
automobilky. 

O tom, že v Hyundai myslí své plány smr-
telně vážně vypovídala i velkolepá expozice 
na Autosalonu Brno. Přesně dvanáct naleš-
těných modelů se blýskalo před zraky tisíco-
vek návštěvníků. Byly mezi nimi i absolutní 
novinky, které neměl český zákazník dopo-
sud šanci vidět. Jednalo se například o pro-
dlouženou verzi modelu Hyundai Grand 
Santa fe a nejúspěšnější SUV – model ix35.
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telně vážně vypovídala i velkolepá expozice 
na Autosalonu Brno. Přesně dvanáct naleš-
těných modelů se blýskalo před zraky tisíco-
vek návštěvníků. Byly mezi nimi i absolutní 
novinky, které neměl český zákazník dopo-
sud šanci vidět. Jednalo se například o pro-
dlouženou verzi modelu Hyundai Grand 
Santa fe a nejúspěšnější SUV – model ix35.

Automobilka Hyundai přivezla do pavilo-
nu P brněnského výstaviště i část výrobní 
linky, aby návštěvníkům poodhalila podo-
bu zázemí výrobní továrny v Nošovicích. 
„Na  modelu ix30 ukazujeme svařovací 
roboty, ale abychom diváky i  trochu po-
bavili, naprogramovali jsme roboty k tanci 
na nejpopulárnější píseň loňského roku – 
Gangnam style,“ řekl Vošický.

„Stavba expozice s roboty trvala přibližně 
dva týdny, ale ve výrobní lince nám samo-
zřejmě nechybí. Jedná se o roboty z na-
šeho výukového centra, kde se s nimi učí 
pracovat naši programátoři,“ dodal Vošic-
ký.

fairherald9



FORD PREzENTOvaL 
DEsET MODELů a NOvOU 
CENOvOU POLiTiKU
Třetím importérem na veletrhu Autosalon Brno 2013 byla automobilka Ford, která návštěvní-
kům prezentovala svou novou a vlídnější cenovou strategii. Ta se týkala modelů Ford Focus 
a Ford Mondeo.
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Příjemnou zprávou z expozice bylo snížení ceny Fordu 
Focus, jehož základní cena činí pouhých 299 990 Kč. 
Sníží se totiž počet nabízených verzí a zruší se tzv. akč-
ní ceny. Ty budou zohledněny už v základních cenách, 
které si zákazník může přečíst v běžných cenících. Tím 
se také významně zpřehlední celá nabídka Fordu. Na-
příklad se snížil mimo jiné i příplatek za verzi kombi.

Ford Motor Company však nelákal jen na příznivé ceny, 
ale i na své modelové řady. Rozsáhlou expozici zahr-
novalo deset hlavních modelů mezi osobními a lehký-
mi užitkovými vozy. Nechyběly nedávno představené 
modely Fiesta včetně sportovního provedení ST, Focus 
ST, SUV Ford Kuga nebo dvojice užitkových modelů 
Tourneo Custom a Transit Custom.

Nový Ford B-MAX zaujal především pokrokovou kon-
strukcí karosérie, která kombinuje tradiční přední dveře 
s posuvnými zadními dveřmi. Středové B-sloupky má 
přitom integrované přímo do samotných dveří. Tím mo-
del získal vstupní otvor o bezprecedentní šířce 1,5 m. 

U stěžejního modelu Fiesta Ford omladil vzhled a přidal 
nové motory. Několikrát oceněný motor 1.0 EcoBoost 
kombinuje překvapivý výkon s  vynikající spotřebou 
4,3 l/100 km. Motor 1,6 EcoBoost disponuje výkonem 
182 koní, který vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,9 vte-
řiny a vyvine maximální rychlost až 220 km/h. 

Nový Focus ST dostal dynamicky tvarovanou karo-
sérii vyvíjenou a testovanou v aerodynamickém tune-
lu společnosti Ford. Focus ST se poprvé objevil nejen 
jako pětidveřový hatchback, ale i jako kombi. Obě ka-
rosářské varianty jsou poháněny vyspělým motorem 
2.0 EcoBoost o výkonu 250 k (184 kW) a točivém mo-
mentu 360 Nm. 

Ford Kuga disponuje inteligentním systémem poho-
nu všech kol, který se okamžitě přizpůsobuje terénu 
a jízdním podmínkám. Systém Active City Stop auto-
maticky aktivuje brzdy při nízkých rychlostech, aby za-
bránil srážce.

Nové Mondeo sice přijde na  trh až po  roce 2014, 
i jeho stávající generace si ale zaslouží pozornost. Je-
den z nejprodávanějších modelů střední třídy disponu-
je řadou úsporných přeplňovaných motorů EcoBoost 
o objemu 1,6 a 2,0 litry o výkonu až 176 kW. Přepra-
covaný vznětový motor Duratorq  TDCi 2,2 l se pyš-
ní zvýšením výkonu o 12 % na 147 kW, což z něj činí 
dosud nejvýkonnější čtyřválcový Duratorq všech dob. 
Díky vyspělé technologii se i takto výkonná motoriza-
ce může pochlubit kombinovanou spotřebou pouze 
6,0 l/100 km. 

Velkoprostorový vůz Ford S-MAX nabízí elegantní aero-
dynamický design, špičkovou ochranu až sedmi ces-
tujících a hospodárný provoz. Systém sklápění sedadel 
do roviny ve druhé a třetí řadě umožňuje vytvořit až 32 
různých konfigurací. Všechny motory plní emisní normu 
Euro 5. V S-MAXu je mimo jiné na výběr špičkový agre-
gát 2,0 l EcoBoost SCTi s výkonem 149 kW a spotře-
bou 8,1 l/100 km nebo vznětový Duratorq  včetně své 
nejvýkonnější verze TDCi 2,2 l (147 kW).

Mikrobus Tourneo Custom úspěšně navazuje na tradi-
ci značky v této kategorii. Přináší přitom řadu vylepšení 
včetně velkorysého vnitřního prostoru a pohodlí až pro 
9 cestujících v nové, atraktivní karoserii. Poslední Ford 
Ranger je díky použití nové řady vyspělých vznětových 
motorů Duratorq nejsilnější v historii. Pětiválcový agre-
gát TDCi 3,2 l nabízí působivý výkon 147 kW a točivý 
moment 470 Nm. 
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PETR FULÍN: 
KDYž si NasazUji HELMU, 
MUsÍM MYsLET Na vÍTězsTvÍ 
Petr Fulín patří k úspěš-
ným závodníkům, re-
prezentujícím český 
motorsport i  za  hrani-
cemi republiky. Letos 
na  něj čeká druhá se-
zona v  Evropském po-
háru cestovních vozů 
a jeho jediným cílem je 
celkové vítězství. Při-
tom motokárové dětství 
ho minulo a  s  kariérou 
v motorsportu začal až 
v 28 letech.
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Jak se vám líbil veletrh Motorsport Expo?
Jakémukoliv počinu, podporujícímu motor-
sport, tleskám. Český motorsport by měl 
vstoupit do  podvědomí lidí, aby byl úspěšný 
a známý. Jako příklad uvedu Martinu Sáblíko-
vou. Do určité doby se o rychlobruslení téměř 
nikdo nezajímal a  nyní je tento sport zhruba 
na čtvrtém místě v přerozdělování peněz minis-
terstvem školství. Motorsport se musí nastar-
tovat podobně. V tomto ohledu může pomoci 
Autoklub České republiky – podporou motor-
sportu a zejména šikovných závodníků. 

Jaký druh podpory myslíte?
Třeba si vzít ponaučení ze zahraničí, např. vy-
tvořit tradici jako německý Norisring a  udělat 
městský okruh i v České republice. Jestliže lidé 
nepřijdou na  závody, tak jim to divadlo přive-

zeme do  města. Pokud se toho chopí někdo 
s takovou autoritou jako Autoklub, určitě by se 
na  podobnou akci sehnaly peníze. Například 
od  velkých firem, pro něž by to byla ohrom-
ná prezentace. Tudy podle mě vede cesta, jak 
motorsport zviditelnit. Následkem toho se do-
staví i podpora talentovaných kluků z motokár, 
vytvoří se určitá koncepce a mladí najdou svůj 
vzor. V Polsku spustil takovou vlnu Robert Ku-
bica a najednou se objevila spousta motokáro-
vých závodníků. 

Vidíte v České republice nějaký konkrétní 
talent?
Když člověk navštíví místní motokárové závo-
dy, najde řadu špičkových jezdců. Bohužel ne-
mají bohaté tatínky a stěží ustojí jednu sezonu. 
Ovšem talent by se v  tuzemských končinách 
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rozhodně našel. Za  zmínku stojí Adam Kout. 
Dále mě napadá Tomáš Pekař, závodící v po-
háru Renault Clio Cup. Je to slušný a  chytrý 
kluk, proti němuž jsem jednu sezonu bojoval 
ve Škoda Octavia Cupu. Občas někdo zazna-
mená velký úspěch, jako třeba Josef Král, ale 
toho je jak šafránu.

Jak jste začínal s kariérou vy?
Já motokárové dětství neměl. Do blázince motor-
sportu jsme vstoupil v 28 letech a pořád se mě 
to drží. To mě přivádí k zamyšlení, kolik šikovných 
kluků u nás běhá, ale nikdy v životě v závodním 
autě neseděli. Bohužel, kdo z nich se k závodům 
dostane? Ten, koho rodiče nasměrují, nebo koho 
začne závodění bavit. Jde o to nastavit koncepci. 
V každém městě máme několik fotbalových klu-
bů, které pracují s mládeží, ale s motorsportem 
se tímto způsobem nepracuje.

Vraťme se k vám. Máte za sebou první podnik 
Evropského poháru cestovních vozů (ETCC). 
Z okruhu Monza jste si přivezl pohár za druhé 
a  první místo. Umístění je třešničkou na  dor-
tu za ustavičnou práci. V  loňské sezoně jsme 
sbírali data a  zkušenosti, neboť bývalé továr-
ní BMW pro nás představovalo velkou nezná-
mou. Úvod sezony nám proto nádherně vyšel. 
S  velkým náskokem jsme dominovali testům, 
tréninkům a kvalifikacím. Poté se ale všechno 
zdramatizovalo silným deštěm. Podmínky pro 
závod byly místy velmi nebezpečné a  viditel-
nost byla pět až sedm metrů. V závodě startují 
tři kategorie aut a pokud jste potkali o 80 km/h 
pomalejší Ford Fiestu, hrozily nepříjemnosti.

Úspěch jste zaznamenal navzdory tomu, 
že vaše BMW bylo na  vodě kvůli pohonu 
zadních kol v nevýhodě…



K závodu jsem přistupoval skepticky. Kvalifika-
ci jsme vyhráli s velkým náskokem, ale v neděli 
ráno začalo pršet a patnáctiminutový zahříva-
cí trénink nedopadl vůbec dobře. Člověk se 
na mokru musí hodně prát a zároveň jet opa-
trně, aby auto na začátku roku nerozbil. Navíc 
pneumatiky do mokra fungují nejlépe až po ur-
čitém opotřebení, tudíž auto nemělo přilnavost 
a  těžko se hledalo ideální nastavení. Na  oba 
závody jsme se dívali z pohledu celkového po-
řadí, snažili jsme se vydřít z dané situace maxi-
mum a utržit co nejvíce bodů. 

Zmíněné maximum znamenalo druhé 
a první místo, avšak druhý závod jste má-
lem nedokončil…
Při poradě s týmovým kolegou Michalem Ma-
tějovský nám týmový šéf Jiří Křenek řekl, ať 
hlavně ta auta nerozbijeme. Měl jsem k  tomu 
hodně blízko v momentě, kdy Jordi Oriola ne-
dobrzdil do první šikany a seřízl mi kus zadní-
ho nárazníku. Hranice mezi úspěchem a neú-
spěchem je v motorsportu velmi tenká. Stačilo 

málo, aby mě ta rána zasáhla o dva centimetry 
jinak a točil bych se tam ještě teď. 

Nevyhnuli jste se ani technickým problé-
mům…
Měli jsme trochu problém s  alternátorem, ale 
u závodního auta je vše děláno na maximum. 
Každá součástka je ohodnocena určitou dél-
kou životnosti. Nešlo o nic zásadního, navíc se 
problémy objevily jen ve volném tréninku.

O  deštivé neděli na  Monze se jelo i  mis-
trovství světa cestovních vozů (WTCC). 
O kolik tam jsou rychlejší?
Ve WTCC mají o 50 kg lehčí auto a 45 koní na-
víc. BMW tam závodí s motorem o objemu 1,6 l 
s turbem. My máme klasický dvoulitr, s nímž se 
v mistrovství světa jezdilo do roku 2010. Časy 
jezdců BMW byly třeba o desetinu až dvě lep-
ší, někteří závodníci ale zajeli i pomalejší časy. 
Na to, že jsme neměli data a jsme malý český 
tým z východu, se tak nemáme za co stydět. 
Jedná se především o úspěch celého týmu.
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Další podnik WTCC a ETCC se jede na Slo-
vensku, což je prakticky domácí půda. Co 
si od závodu slibujete?
Chtěl bych posbírat co nejvíc bodů. Nezdá se 
to sice, ale v sezoně mohou nastat neočeká-
vané problémy a ledacos se může pokazit. Je 
dobré získávat body, aby měl člověk nějakou 
rezervu. Další závod je Salzburgring, což není 
moje oblíbená trať. Skládá se jen z  rovinek 
a dvou šikan. Dále bude italská Imola, kde se 
jezdí hodně agresivně přes obrubníky a  pro 
auta je to velká zátěž. Finále sezony je v Brně, 
které by mělo vyhovovat BMW. Slovakiaring 
a Brno jsou tudíž tratě, kde bychom měli uspět 
a uděláme pro to všechno.

Když to vezmeme celkově z pohledu šam-
pionátu, loni vám těsně uniklo druhé místo 
– znamená to, že letos jedete na celkové 
vítězství?
Jakmile si závodník nasazuje helmu, musí mys-
let na vítězství. Může to být těžké, může mířit až 
příliš vysoko, ale vždy musí myslet na vítězství. 
Pokud mi bude stačit umístění v první desítce, 
můžu vrátit licenci a zabalit to. Proto jsou letos 
ambice nejvyšší. V konkurenci máme jedenáct 
BMW včetně profesionálního týmu Engstler 
a to je pro nás výzva. Budou chtít stáhnout náš 
náskok a  my nesmíme usnout na  vavřínech. 
Nebudu říkat, že musíme šampionát vyhrát, 
protože nás může potkat nějaká smůla, ale mé 
předsevzetí je podat o  každém závodním ví-
kendu maximální výkon. 

Co z  pohledu závodníka znamená podat 
maximální výkon?
Nemusí to nutně znamenat bezhlavě se pouš-
tět do předjížděcího manévru. Jde o maximál-
ní využití situace. Pokud se nám třeba nedaří, 
znamená to, že pojedeme na body a nebude-
me riskovat havárii. Mluvím o taktických ústup-
cích z  rozumu, které vycházejí z  matematiky. 
Ovšem prioritou je samozřejmě vítězství.

V  letošním roce máte nového týmového 
kolegu Michala Matějovského. Jak se 
vám s ním spolupracuje?
Michal potřebuje nepatrně víc času. Musí se 
s autem sžít. Potom budeme podobně rychlí 
a budeme si oboustranně pomáhat. Za dobu, 

co se pohybuji v  českém motorsportu, jsme 
se několikrát potkali na dráze a vzájemně se 
respektujeme. Je o něco mladší a nemá rodi-
nu jako já, takže jsme trochu jiní. Spojuje nás 
ale láska k  motorsportu a  během víkendů si 
vycházíme vstříc. Zlým jazykům bych dopo-
ručil, ať s Michalovým hodnocením ještě po-
čkají.

Zmínil jste rodinu. Váš syn Petr jezdí mo-
tokáry a loni si vyzkoušel i formuli. Co má 
v plánu letos?
Letos bude jezdit jen motokáry, zejména Ev-
ropu. Zrovna před veletrhem Autosalon jel 
závody v  Belgii, kam se přihlásilo devadesát 
jezdců a  první padesátku dělily jen čtyři de-
setiny vteřiny. Petr byl někde kolem třicáté-
ho místa, ale stačil by o  trochu rychlejší čas 
a už by vstoupil do první desítky. Tamní špička 
je prostě oproti české scéně nabitá. Nechci 
říct, že tady motorsport úplně skomírá, jen 
chybí přímí soupeři. Samozřejmě můžete jet 
např. formulový šampionát Eurocup Renault, 
ale tam potřebujete 200 000 až 300 000 eur 
na  sezonu. Jsem realista a  jsem rád, že má 
syn nějakého koníčka a  učí se jazyk. Dobře, 
kdyby hrál šachy, bylo by to levnější, ale má 
zájem a  organizuje si sezonu. Myslím, že je 
zralejší než jeho vrstevníci.

Loni jste pořádal akci Fulda Tour a  pre-
zentoval motorsport v  obchodních cen-
trech. Chystáte něco podobného letos?
Letos jsme připravili soutěž Motorsport 
ve  školách. Školy vyrábějí modely mého zá-
vodního auta a vítězný návrh dostane patnáct 
vstupenek na  Slovakiaring. Vítězové budou 
mít zajištěnou dopravu, ubytování a  celý ví-
kend si užijí na  Slovensku zadarmo. Soutěž 
vzbudila velký zájem a  možná právě tohle je 
ta správná cesta. Děti staví model a nechodí 
kouřit nebo nehrají počítačové hry. Třeba se 
díky tomu začnou zajímat o  motorsport. Ve-
řejné hlasování pak může zvýšit návštěvnost 
webů jako českéokruhy.cz a přilákat nové fa-
noušky. Je to krok k tomu, aby veřejnost vní-
mala závody a aby český národ nežil jen ho-
kejem a fotbalem. 
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FREEDOMKY: ObjEDNaT
a za CHvÍLi bYDLET
Objednat, pár týdnů počkat a pak bydlet – to je hlavní devizou Freedomků od Jiřího 
Brosche a architekta Marka Štěpánka. „Jde o modulární plnohodnotné domy, kte-
ré jsou postaveny v hale a zákazníkovi přivezeny přímo na místo,“ vysvětloval 
na Stavebních veletrzích Brno autor celého projektu Jiří Brosch.

„Celý nápad vznikl v roce 2008, kdy jsem po-
žádal kamaráda Marka Štěpánka, aby navrhl 
dům s minimálními životními náklady. O dva 
roky později se projekt Freedomků konečně 
zhmotnil a po premiéře na Václavském ná-
městí v Praze získal řadu pozitivních ohlasů,“ 
vzpomínal Brosch na začátky Freedomků.

Malé modulární stavby jsou plnohodnotnými 
domy, které se staví v hale a poté se přivezou 
na  místo určení. Po  pětihodinové instalaci 
může zákazník Freedomek okamžitě obývat. 
„Freedomky usnadňují život. Hlavními znaky 
jsou design, ekologie a co nejnižší životní ná-
klady,“ vysvětloval Brosch, pro nějž se projekt 
těchto domů stal celodenní pracovní náplní.

Na  první pohled působí Freedomky rekre-
ačním dojmem, ale není to úplně pravda. 
Domky byly od  počátku koncipované tak, 
aby mohly stát v horách. Jde tudíž o celo-
ročně obyvatelný modul s  nízkoenergetic-
kými vlastnostmi. „Tepelná ztráta je 1,5 kW. 
Od  počátku jsme mysleli na  co nejlevnější 
bydlení. V  interiéru najdete LED osvětlení, 
spotřebiče s úsporou A+ atd.,“ pokračoval 
Brosch.

U  vybavení domku má zákazník možnost 
volby. Buď si jej zařídí sám, nebo interiér 
nechá v  rukou dodavatele. A kolik celé to-
hle úsporné bydlení stojí? „Pokud se bude-
me bavit o  tomhle Freedomku,“ ukazoval 
Brosch na  vzorový domek před pavilonem 
P brněnského výstaviště, „nevybavený stojí 
1 000 000 Kč. V případě vybaveného interié-
ru, spotřebičů a dalších zařízení je pořizovací 
cena 1 450 000 Kč s daní.“

Samozřejmě individuální přístup zákazní-
ků finální cenu mění a Brosch podotýká, že 
zhotovili dům i za 2 500 000 Kč. Výroba ta-
kového domku trvá dva až tři měsíce. Celý 
systém může fungovat i na bázi skládačky. 
Modulární koncepce dovoluje Freedomky 
propojovat a tvořit prostorné bydlení pro ce-
lou rodinu. „Máme tvary L, Z a od letošního 
roku tvar V. Nabízíme tři moduly a osm pro-
pojení,“ uvedl Brosch.

Na  nezájem si autoři Freedomku stěžovat 
nemohou. Dosud realizovali 21 domků, šest 
je ve výrobě a další zástup lidí řeší legislati-
vu a dispoziční uspořádání. Freedomky však 
nemusí sloužit jen k celoročnímu a rekreač-
nímu obývání. Letošní novinkou jsou domky 
na služby – kavárny, kadeřnictví a další ob-
chody.

Základním stavebním kamenem Freedomku 
je dřevo. „Nosnou konstrukcí jsou dřevěné 
panely. K vnitřnímu opláštění používáme des-
ky Fermacell, izolace je dřevovláknina a  fa-
sádu tvoří sibiřský modřín, který má výhodu 
dlouhé životnosti i bez chemického ošetření,“ 
popisoval Brosch a dodal, že celá konstruk-
ce stavby je technicky předimenzována, aby 
s ní bylo možné při převozu manipulovat bez 
hrozby poškození. Freedomky splňují i švý-
carské normy, a to kvůli umístění na horách.

Sečteno a podtrženo, využití Freedomku je 
bohaté. Od rekreačního bydlení na samotě 
u lesa až k celoročnímu obývání a obchodní-
mu užití. Jediné, v čem Freedomky nedokáží 
ušetřit čas a energii, jsou nezbytné legislativní 
procesy jako u tradičních staveb.
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Mezinárodní veletrh a kongres korozivzdorných ocelí
International Stainless Steel Fair and Congress

14.–15. 5. 2013 
Brno – Výstaviště

V  polovině května se na  brněnském výstavišti sejdou evropští specialisté 
z  oboru korozivzdorných a  ušlechtilých ocelí, aby jednali o  příštích zakáz-
kách, získali nové kontakty a vyměnili si zkušenosti a informace.

K  účasti na  6. ročníku mezinárodního veletrhu 
a  kongresu korozivzdorných ocelí STAINLESS 
2013 je přihlášeno více než 140 firem ze 17 zemí 
a podíl zahraničních vystavovatelů přesahuje 75 
procent. Jejich nabídku si podle očekávání přije-
de prohlédnout více než tisíc registrovaných od-
borníků z několika desítek zemí.

S  čím zajímavým vystavovatelé na  veletrh při-
jedou? Některé firmy již předem avizují inovace 
ve výrobním sortimentu či rozšíření služeb, s ni-
miž chtějí seznámit odbornou veřejnost. Italská 
společnost Divisione Trading – C.S.C.S.p.A. jako 
přední dodavatel speciálních materiálů předsta-
ví austenitickou nerezavějící ocel XM-19-UNS 
S20910 určenou k využití na vrtných plošinách, 
při stavbě lodí, v  ropném průmyslu, při zpraco-
vání celulózy aj. Německá firma DMA Hamburg 
Inox & Alloys GmbH na  veletrhu nabídne ploš-
né produkty z nerezové oceli se širokou škálou 
využití od elektroniky, automobilového průmyslu 
a strojírenství až po potravinářství a výrobky pro 
domácnost. 

Indický výrobce tyčí z  nerezavějící oceli Good 
Luck Engineering Co. představí tyče PSQ  
(Precision Shaft Quality – kvalita přesných hříde-
lů) určené pro čerpadla, ventily, siloměry, lékařské 
přístroje, těžební průmysl a další aplikace. Čes-
ká firma VATRANS ZLÍN, v.o.s., návštěvníkům 
nabídne nerezové tlakované trubky svařované 
laserem při zajištění neprostupnosti sváru tlako-
vými zkouškami. Švýcarská IT společnost Bizon 
Schweiz AG se zaměřuje na ocelářský průmysl 
a v Brně představí dvě zajímavá řešení – Bison 
Process a Bison Technology. 

Nejvíce vystavovatelů i  novinek se prezentuje 
v oborových skupinách korozivzdorné oceli, vý-
robky z  korozivzdorných ocelí a  díla a  výrobky 
z korozivzdorných ocelí pro vybrané oblasti prů-
myslu a  koncové spotřeby. V  nabídce veletrhu 
nechybějí ani hutní výrobky a polotovary, stroje 
a zařízení pro zpracování korozivzdorných ocelí 
nebo oborový výzkum a služby.

www.bvv.cz/stainless
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TýDEN 
zDRavOTNiCTvÍ

v bRNě
14.–17. 5. 2013

Brno – Výstaviště

V polovině května se na brněnském výstavišti uskuteční veletrhy MEDICAL 
FAIR BRNO a  REHAPROTEX, kde na  návštěvníky čekají zajímavé novinky 
z oblasti zdravotní, rehabilitační a sociální péče a také nabídka poprvé cíleně 
zaměřená na seniory. Koncoví uživatelé vystaveného zboží mohou výrobky 
na místě zakoupit.

Zdravotnické veletrhy jsou tradičním místem odborných setkání. Chystá se například tradiční Den 
zdravotnictví, konference e-Health Days, 13. Mezinárodní podiatrické sympozium, konference Elek-
trotechnika ve zdravotnictví a odbornou konferenci připravuje rovněž Asociace poskytovatelů soci-
álních služeb a další. 

Brněnské výstaviště se otvírá seniorům
Speciální přednášky, konzultace s odborníky, možnosti trávení volného času, pozvánky do lázní či 
ke studiu a samozřejmě také rehabilitační pomůcky a další zboží určené seniorům představí projekt 
Senior v rámci veletrhů Medical Fair Brno a Rehaprotex. 

Fórum pro zdraví
Pozornost bude věnována také otázkám zdravého životního stylu. Po celou dobu konání veletrhů 
bude návštěvníkům k dispozici „Fórum pro zdraví – zdravý životní styl“, kde bude možné s odborníky 
konzultovat mj. osobní stravovací zvyklosti, vhodné pohybové aktivity, možnosti prevence infekčních 
i civilizačních chorob a mnohé další otázky. Opět se otevře Komplexní centrum péče o nohu s nabíd-
kou odborné podiatrické péče. 

Praktické informace pro návštěvníky
Brány výstaviště budou pro návštěvníky otevřeny od úterý 14. května do čtvrtka 16. května vždy 
od 10 do 17 hodin, v pátek 17. května pouze do 15 hodin. Pro vstup do veletržního areálu slouží 
hlavní brána. Pro vjezd je určena brána č. 4, kde je umístěna pokladna.

Pro návštěvníky je připraven systém elektronické předregistrace, která je přístupná na webových 
stránkách veletrhů. Na jejím základě si budou moci zakoupit zlevněnou vstupenku na veletrh.

www.medicalfair.cz            www.rehaprotex.cz

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

21.–24. 10. 2008, Brno – Výstaviště

www.medicalfair.cz

Cooperationally presented by:

Více jak 40 odborných konferencí a kreditovaných seminářů.

Středoevropská přehlídka pomůcek a služeb pro handicapované. 
Pro Váš úsměv - prezentace nevládních neziskových organizací.

Podpora zdraví a aktivního života seniorů.

Zdravý životní styl pro všechny věkové skupiny.

W E L L N E S S   Z D R AV Í

P RO  S E N I O RKO N G R E S
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12. mezinárodní veletrh obranné 
a bezpečnostní techniky

CzeCh RepubliC, bRno
22.–24. 5. 2013

www.idet.cz

2013

2013
www.pyros-iset.cz

Expozice veletrhu  IDET obsazují největší 
halu P.  Ze skladby vystavovatelů i  avizo-
vaných novinek je navíc zřejmé, že na vy-
soké úrovni zůstává také kvalita nabídky. 
Návštěvníci se mohou těšit na řadu  unikát-
ních exponátů, které by si jen těžko mohli 
zblízka prohlédnout jinde než na veletrhu.

Největší plochu jako již tradičně obsazuje expozice Mi-
nisterstva obrany ČR a  Armády ČR. Rozsáhlá expozi-
ce v pavilonu P a na přilehlých venkovních plochách se 
ohlédne také do historie, protože Armáda ČR letos slaví 
dvacet let od svého vzniku. K vidění budou ukázky tech-
niky, výzbroje a výstroje z doby, kdy Armáda ČR vznikla. 
Atraktivní jistě budou také ukázky bojového umění Musa-
do nebo motoshow v podání příslušníků Hradní stráže.

Během veletrhu budou také připraveny besedy s  ar-
mádními sportovci. Předběžně jsou ohlášeni například 
mistr světa v hodu diskem Imrich Bugár, silniční cyklis-
ta Josef Regec či špičkové snowboardové duo Ester  
Ledecká a Šárka Pančochová.

PROJEKT ČESKÉ LEGIE 100
Po  dobu veletrhu IDET se 
na volné ploše M uskuteční 
prezentace projektu Legie 
100, který má za cíl pomo-
ci obnovit povědomí široké 
veřejnosti o  českosloven-
ských legiích a jejich podílu 

na vzniku našeho státu. Svou premiéru bude mít ukázka 
části repliky legionářského vlaku, který bude přibližovat 
život čs. legionářů na transsibiřské magistrále. Prezen-
tován bude mimo jiné vagon čs. polní pošty, dále „tě-
pluška“, tedy pojízdný domov všech československých 
legionářů v Rusku, a další specializované vagony.

SVAZ LETCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Svaz letců České republiky svou expozicí evokuje na-
stávají listopadové 95. výročí vzniku základu nejstarší 
evropské organizace letců. O  aktivním českosloven-
ském zahraničním odboji ve druhé světové válce vypo-
vídá dokumentární výstava Svazu letců ČR v pavilonu 
P, včetně charakteristiky současné činnosti jednotlivých 
odboček Svazu letců ČR a přátelských mezinárodních 
vztahů v rámci smlouvy O porozumění a spolupráci Vy-
segrádské čtyřky. 
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CzeCh RepubliC, bRno
22.–24. 5. 2013

www.idet.cz

2013

2013
16. mezinárodní veletrh požární 
a bezpečnostní techniky a služeb

www.pyros-iset.cz

Mezinárodní veletrh požární a  bezpeč-
nostní techniky a  služeb PYROS/ISET 
má velký význam pro bezpečnostní slož-
ky, ale samozřejmě je zajímavý také pro 
komerční subjekty, dobrovolné hasiče 
i širší veřejnost. Expozice tohoto veletr-
hu budou umístěny v pavilonu Z a na při-
lehlých venkovních plochách. Návštěv-
níci zde naleznou především techniku 
a služby ze tří oblastí, a to požární, bez-
pečnostní a policejní.

Tradičně vysoký počet účastníků očekává již dva-
náctá mezinárodní konference PYROMEETING 
organizovaná generálním ředitelstvím Hasičské-
ho záchranného sboru České republiíky, tentokrát 
na téma „Požární ochrana historických památek“.

Návštěvníci z  řad dobrovolných hasičů i  veřejnosti 
se mohou těšit také na  speciální akce prezentující 
práci všech složek Integrovaného záchranného sys-
tému, tj. zásahy při požárech, dopravních nehodách 
i v bezpečnostně rizikových situacích.

Pozornosti odborníků jistě neunikne ani konference 
ITTE 2013 na  téma „Obrana proti kybernetickým 
útokům na kritickou státní infrastrukturu“. Smyslem 
ITTE 2013 je demonstrovat obranu proti externím 
a interním útokům na kritickou infrastrukturu jako ve-
řejné instituce, energetické společnosti aj. 

K  největším vystavovatelům veletrhu PYROS/ISET 
2013 patří Továrna hasící techniky Polička, Deva-FM  
Frýdek Místek, Pramacom Praha, Agrotec Hustope-
če, Gumotex Břeclav,  Deconta Stehelčeves, Nord-
stahl Praha, Miele a další. 

Kromě tradičních vystavovatelů se představí také 
nové firmy z Česka i  zahraničí. Z  avizovaných no-
vinek si určitě zaslouží pozornost  Thermo–Man 
od švýcarské firmy DuPont - unikátní zařízení, kte-
ré bude v  České republice poprvé k  vidění právě 
v Brně. Thermo-Man slouží k testování tepelné odol-
nosti v akci a jde o jeden z nejvyspělejších systémů 
pro vyhodnocení popálenin na světě. Figurína v ži-
votní velikosti je umístěna v prostředí o teplotě rozta-
vené lávy, kde měří ochranné vlastnosti oblečení pro 
hasiče, armádu, policii a pracovníky v průmyslu.
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vYsTEC FEsT:
zábava Na bRNěNsKéM výsTaviŠTi
VYSTEC FEST je nový festival zábavy na brněnském výstavišti. Ve svém prvním ročníku nabídne návštěvníkům dvoudenní zábavu, která v sobotu vrcholí ohňostrojem. 
Základem letošního VYSTEC FESTU bude lunapark s nejméně 20 atrakcemi, mezi další programy patří adrenalinový sportovní pavilon, food festival, pivní ulice Heine-
ken, koncerty, programy pro děti. Součástí festivalu je také Den rodiny pro držitele rodinných a senior pasů a akční ukázky činnosti armády, policie a hasičů – bojová 
umění, vojenská technika v akci nebo akce služebních psů.

Hudební koncertyHudba nás bude provázet prakticky celými dvěma dny na výstavišti. V sobotu začne-me vystoupeními dětí, po nich se můžeme těšit na  Zbyň-ka Drdu, Naďu Urbánkovou a Maxim Turbulenc. Večer za-hájí Městské divadlo Brno s ukázkami z muzikálů, následovat bude Kiss Forever Band z Maďarska a vrcholem bude legen-dární Katapult, který skončí těsně před ohňostrojem. V neděli odpoledne pak zahrají kapely, které známe z brněnských klu-bů – Zadáci, Lidopop a další.

Lahodná vína 
na veletrhu VINEX
Vinařský veletrh VINEX se ote-

vře návštěvníkům VYSTEC 

FESTU v sobotu 25. 5. Vybírat 

a  ochutnávat můžete z  více 

než 1400 vzorků vín prestiž-

ních vinařských značek. Svá vína bude prodávat na padesát 

vinařů. Najdete zde vinařství oceňovaná v nejvyšších soutěžích 

vín v České republice i v zahraničí. Kromě tuzemských výrobců 

přivezou svá vína vinaři z Rakouska, Itálie a Španělska.

Akční zábava 
ve sportovním 
pavilonu a v podání 
armády a policie
Pokud máte rádi akční zábavu, přijďte 

na výstaviště už v sobotu dopoledne, 

kdy se můžete podívat na akci v po-

dání armády, policie a hasičů. Bojo-

vé umění Musado předvede skupina 

Commandos, budete svědky zasta-

vení jedoucího vozidla s ozbrojenou 

osádkou, ukázek práce služebních 

psů. Skutečným unikátem bude pře-

hlídkové vystoupení motocyklové 

jednotky Hradní stráže za doprovodu 

hudby nebo Riders – vojenská tech-

nika v akci.

Lunapark, food festival, pivo

Na VYSTEC FESTU bude možné v pohodě strá-

vit celý den. Bude tady dostatek zábavy, atrakce 

a představení pro děti a především lunapark, kde 

najdete jak typicky dětské atrakce, tak velké adre-

nalinové atrakce pro dospělé. Po celé dva dny se 

budou na výstavišti čepovat všechny značky pivo-

varu Heineken a podávat se budou kromě běžné-

ho občerstvení také ochutnávkové porce restau-

rací, které se účastní Vystec food festivalu. 
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vYsTEC FEsT:
zábava Na bRNěNsKéM výsTaviŠTi
VYSTEC FEST je nový festival zábavy na brněnském výstavišti. Ve svém prvním ročníku nabídne návštěvníkům dvoudenní zábavu, která v sobotu vrcholí ohňostrojem. 
Základem letošního VYSTEC FESTU bude lunapark s nejméně 20 atrakcemi, mezi další programy patří adrenalinový sportovní pavilon, food festival, pivní ulice Heine-
ken, koncerty, programy pro děti. Součástí festivalu je také Den rodiny pro držitele rodinných a senior pasů a akční ukázky činnosti armády, policie a hasičů – bojová 
umění, vojenská technika v akci nebo akce služebních psů.

Akční zábava 
ve sportovním 
pavilonu a v podání 
armády a policie
Pokud máte rádi akční zábavu, přijďte 

na výstaviště už v sobotu dopoledne, 

kdy se můžete podívat na akci v po-

dání armády, policie a hasičů. Bojo-

vé umění Musado předvede skupina 

Commandos, budete svědky zasta-

vení jedoucího vozidla s ozbrojenou 

osádkou, ukázek práce služebních 

psů. Skutečným unikátem bude pře-

hlídkové vystoupení motocyklové 

jednotky Hradní stráže za doprovodu 

hudby nebo Riders – vojenská tech-

nika v akci.

Prodejní výstava minerálů a šperků
Souběžně s  akcí Vystec fest se 
bude konat i  28. ročník mezi-
národní prodejní  výstavy  mi-
nerálů, fosilií, šperků a  přírodnin  
MINERÁLY BRNO. Mimořádný 
květnový termín výstavy zaujal 
stávající i nové vystavovatele, při-
hlášeno je přes 160 vystavovatelů 
převážně z České republiky, významná je účast ze Slovenska a Ma-
ďarska, dále jsou přihlášeni vystavovatelé z  Německa, Polska, Ru-
munska a Indie.
Pro návštěvníky výstavy Minerály Brno bude v pavilonu B k dispozi-
ci především široký sortiment šperků, autorských šperků a opraco-
vaných kamenů. Ke koupi budou i další výrobky z drahých kamenů 
včetně dekoračních předmětů a bytových doplňků, dále sběratelské 
kameny, fosilie, přírodniny i tematická literatura. K vidění  budou napří-
klad autorské šperky zhotovené drátovací technikou, šperky z kamene 
larimar z Dominikánské republiky, exotické šperky z Peru zhotovované 
z vysoce ryzího stříbra nebo šperky s českými granáty a vltavíny.
Pro návštěvníky výstavy jsou v letošním květnovém termínu výhodnější pod-
mínky vstupu: v sobotu do 12 hodin a v neděli je vstup na výstaviště zdarma.

MINERÁLY BRNO
25.-26.5. 2013
www.mineralybrno.cz

VINEX
24.-25.5. 2013
www.bvv.cz/vinex

Vystec Fest
25.-26.5. 2013
www.vystec-fest.cz

Lunapark, food festival, pivo

Na VYSTEC FESTU bude možné v pohodě strá-

vit celý den. Bude tady dostatek zábavy, atrakce 

a představení pro děti a především lunapark, kde 

najdete jak typicky dětské atrakce, tak velké adre-

nalinové atrakce pro dospělé. Po celé dva dny se 

budou na výstavišti čepovat všechny značky pivo-

varu Heineken a podávat se budou kromě běžné-

ho občerstvení také ochutnávkové porce restau-

rací, které se účastní Vystec food festivalu. 
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Mezinárodní setkání
plastikových modelářů

a soutěžní výstava

21. a 22. června 2013
Brněnské výstaviště

Pavilon B

XXL páteční program pro modeláře, 
sobotní program pro veřejnost

Výstava s více než 3000 modely

Tematické a klubové výstavy

Specializované workshopy

Desítky prodejců modelů,
doplňků a příslušenstvíwww.modellbrno.cz

MODELLBRNO2013

Výstava s  více než 3000 modely v  60ti kategoriích, specializované 
workshopy, desítky prodejců modelů, doplňků a příslušenství, zába-
va pro nadšence, fanoušky a širokou veřejnost. 

To vše je MODELLBRNO jedno z největších evropských  
setkání plastikových modelářů.

Akci pořádá KPM Prostějov za podpory společnosti Veletrhy Brno, 
Technického muzea v Brně a dalších partnerů.

MODELLBRNO 2013 se koná v pavilonech B a E na brněnském výsta-
višti. Páteční odpoledne 21. června je vyhrazeno modelářským klu-
bům a účastníkům XXL workshopů. Sobotní program  je pak určen 
pro veřejnost a startuje již v 9  hodin.
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www.bvv.cz/kalendar

KaLENDář vELETRHů a výsTav 2013/14
2013 květen– prosinec

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–březen
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

25.–28. 2. SALIMA

25.–28. 2. MBK

25.–28. 2. INTECO

25.–28. 2. EMBAX

25.–28. 2. PRINTexpo

28. 2.–1. 3.
FRANCHISE MEETING 
POINT

6.–9. 3. MOTOSALON 2014

6.–9. 3. PENíZE

6.–9. 3. PRODÍTĚ

6.–9. 3. RYBAŘENÍ

18.–21. 3. AMPER

Změna termínů vyhrazena


