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Listopadové akce SPORT 
Life, CARAVANING a DAN-
CE LIFE EXPO byly po čty-
ři dny určeny vyznavačům 
sportu a  tance. Celkem 
35 000 tisíc návštěvníků se 

seznámilo s nabídkou vybavení, oblečení 
a doplňků pro nejrůznější sportovní, out-
doorové, fitness aktivity, cestování. DAN-
CE LIFE EXPO nabídlo unikátní worksho-
py.

Veletrhy cestovního ruchu GO a REGION-
TOUR už tradičně zahajují veletržní sezo-
nu na brněnském výstavišti. Ve dnech 16. 
až 19. ledna 2014 návštěvníky čeká velmi 
pestrá nabídka turistických zajímavosti v   
regionech České republiky a sousedních 
regionů Slovenska, Maďarska a  Polska 
včetně gastronomických ochutnávek. Na 
veletrhu GO se představí 30% nových 
cestovních kanceláří a  agentur. Zajíma-
vé diskuse, vyprávění a  fotoprezentace 
nabídne GOKAMERA, setkání fotogra-
fů, kteří se věnují tematice cestování, ale 
i dalších zemí.

Veletrh OPTA, který se bude konat od 14. 
do 16. února, je jediným kontraktačním 
veletrhem  v České republice a na Sloven-
sku v  oboru optiky. Ke zhlédnutí budou 
novinky oční optiky, optometrie a oftalmo-
logie od světových značek. OPTA slou-
ží jako místo setkání odborníků a  místo 
vzdělávání. 

Jarní kontraktační veletrhy módy STYL 
a  obuvi a  koženého zboží KABO pro-
běhnou v  termínu od 16. do 18. února. 
Nabídkou a  předváděním nových kolek-
cí pro nadcházející sezonu podzim/zima 
představuje veletrh STYL pro obchodníky 
a  nákupčí příslušných branží komerční 
vrchol módního průmyslu pro trh České 
republiky, Slovenska a další země střední 
Evropy. 

Mezinárodní potravinářské veletrhy SA-
LIMA, MBK, INTECO a  VINEX se usku-
teční  25. až 28. února. Veletrhy potravin, 
potravinářských technologií, zařízení pro 
maloobchod se konají společně s veletrhy 
obalového a  tiskařského průmyslu EM-
BAX a PRINTexpo. Zcela nově je SALIMA 
2014 po několikaleté přestávce – vedle 

odborníků z potravinářských oborů – opět 
určena i  široké veřejnosti. V  pavilonu A, 
který je koncipován jako Pavilon potravin 
a nápojů, budou mít koneční spotřebitelé 
možnost seznámit se, ochutnat a případ-
ně i zakoupit výrobky tuzemských i zahra-
ničních vystavovatelů v rámci testovacího 
prodeje.

Po roční přestávce, kdy se MOTOSA-
LON koná v  Praze, proběhne opět na 
brněnském výstavišti. MOTOSALON, 
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, 
příslušenství a  oblečení, je jediným mo-
tocyklovým veletrhem v České republice 
s gescí motocyklové sekce Svazu dovoz-
ců automobilů. Je zařazen do mezinárod-
ního kalendáře výstav a  veletrhů ACEM 
a představuje největší oborovou prezen-
taci ve střední Evropě. Reprezentativní 
zastoupení významných značek dostup-
ných na českém trhu nabídne návštěvní-
kům přehlídku všeho, co s  motocyklem 
souvisí včetně atraktivních doprovodných 
programů. 

Veletrhy PRODÍTĚ, RYBAŘENÍ se vedle 
své kontraktační role orientují především 
na širokou návštěvnickou veřejnost. Kon-
traktační akcent je zřetelný zejména v pří-
padě veletrhu PRODÍTĚ jako prezentač-
ní akce výrobců a  dodavatelů dětského 
zboží na českém trhu. RYBAŘENÍ před-
stavuje přehlídku a  nákupní příležitost 
kompletního sortimentu rybářských po-
třeb v České republice pro české rybáře. 

Do třetí dekády své historie vstoupil loň-
ským ročníkem Mezinárodní veletrh elek-
trotechniky, elektroniky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a  zabezpečení 
AMPER. Tento největší veletrh svého obo-
ru v České republice se bude už počtvr-
té konat v  areálu brněnského výstaviště 
a  pořadatelé očekávají tradiční velkou 
účast z řad vystavovatelů i návštěvníků. 
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TOMÁŠ HRON: V THAJSKÉM BOXU 
SI SÁHNETE NA DNO SIL
Umění osmi končetin – tak se říká thajskému boxu, v němž 
se kromě rukou a  nohou používají i  údery lokty a  koleny. 
I v tomto sportovním odvětví máme českého reprezentanta, 
který v ringu válcuje soupeře už šestnáctým rokem. Je jím 
osminásobný světový šampion Tomáš Hron.

„Thajský box jsem viděl v  televizi a  na základě 

toho jsem se mu začal věnovat,“ řekl na listopa-

dovém veletrhu SPORT Life 2013 Tomáš Hron. 

Vystoupat na evropskou špičku mu zabralo jen 

čtyři sezony, první světový titul získal po pěti le-

tech.

„Mám za sebou osmdesát zápasů, z  toho asi 

šestnáct porážek. Těch osm světových titulů 

jsem získal v různých soutěžích a váhových ka-

tegoriích. Poslední čtyři tituly mám z těžké váhy, 

kde boxuji se soupeři o váze 120 až 130 kilogra-

mů. Těchto titulů si vážím nejvíce,“ přiznal Hron.

Ačkoliv se může thajský box jevit jako velmi ne-

bezpečný sport, Tomáš Hron tvrdí opak. „Myslím, 

že je u něj mnohem méně zranění než v ostat-

ních kolektivních sportech,“ hodnotil tento sport 

Hron, kterému se vážná zranění zatím vyhýbají. 

V  zápase je totiž nesmírně důležitá soustředě-

nost a  schopnost nepolevit ani na jediný oka-

mžik. Toho se Hron drží, a proto trénuje osmkrát 

až desetkrát týdně. „Většinou se jedná o dvoufá-

zový trénink. Skládá se z atletické a silové přípra-

vy, druhý trénink probíhá v ringu.“

Vedle thajského boxu zbýval Hronovi i  čas na 

studium. Na Masarykové univerzitě navštěvoval 

Fakultu sportovních studií, kde úspěšně dokončil 

magisterské studium. „Pomohlo mi to ve spor-

tovní i  trenérské kariéře, které se chci věnovat 

později,“ sdělil Hron, jenž si pohrává s myšlen-

kou doktorandského studia, ale přiznává, že 

v současnosti na něj nemá čas. 

A co by Tomáš Hron vzkázal potenciálním zájem-

cům o  thajský box? „Ať se nebojí a  přijdou na 

trénink. Fyzicky jde o  nároční sport, ve kterém 

si sáhnete na dno svých sil. Nemusíte se ale bát 

zranění, nikdo vás tam nebude mlátit.“

fairherald fairherald6 7



HUDBU BYCHOM MĚLI 
VNÍMAT A VIDĚT, ŘÍKÁ 
VLASTIMIL HARAPES

mují, jak potřebují taneční základy, a teprve potom si volí styl, který se jim líbí,“ vyprávěl Harapes, jenž 

v současné době zastává funkci uměleckého šéfa Mezinárodní konzervatoře v Praze. „Pedagogika 

je velmi náročná a základem je určitá diplomacie, protože práce s  lidmi je nejtěžší. Osobně třeba 

nerad vzpomínám na svá mladá léta na konzervatoři, kde naše pedagožky byly nepříjemné,“ vracel 

se Harapes do dob svého mládí.

Jako baletní pedagog si Vlastmil Harapes oblíbil spolupráci s tvůrci a možnost ovlivnit choreografii. 

Na státní konzervatoři ho naopak bavilo hledat nové talenty a podporovat je. 

„Hudbu bychom neměli poslouchat, ale vnímat ji a vidět. Pak je smysl tance naplněn. Lidé cítí, že 

tanec je osvobozující, a to je podle mě ten hlavní důvod, proč tančí,“ dodal Harapes..

další foto >>> 
Mezinárodní taneční festival Dance Life Expo proběhl společně s tradičními 

sportovními veletrhy na brněnském výstavišti a na první pohled bylo jasné, že 

pořadatelé se u druhého ročníku vůbec nešetřili. „Oproti loňskému roku jsme 

festival zvětšili a pozvali taneční špičky z celého světa,“ vysvětloval spoluor-

ganizátor festivalu Michal Nejezchleb.

Do třídenního festivalu se vměstnalo 190 workshopů a seminářů a 140 tanečních show. Prostřednic-

tví více než tří tisíců aktivních tanečníků bylo představeno více než čtyřicet tanečních stylů. A navíc 

padl nový český rekord v počtu tanečníků stejné choreografie v jeden okamžik. „Loňský rekord jsme 

překonali o necelých dvacet lidí čili bylo to těsné,“ radoval se Nejezchleb, který počítá s pokusem o 

nový rekord i v následujícím ročníku.

Na Dance Life Expo zavítala i řada osobností z tanečního světa. Mezi plejádou hvězd nechyběl ani 

Vlastimil Harapes. „Musím vyzdvihnout snahu pořadatelů soustředit do tří dnů snad všechny druhy 

tance. Navíc jsem rád, že byly plně obsazeny kurzy klasického tance. Je znát, že mladí lidé si uvědo-

fairherald fairherald8 9



VELETRHY GO 
A REGIONTOUR – 
FESTIVAL CHUTÍ A ZÁŽITKŮ!

Návštěvníky opět čeká pestrá nabídka zájezdů, výletních cílů, 
ale také nejrůznějších zážitků od adrenalinových sportů až po 
ochutnávky gastronomických specialit. 

Hlavním tématem veletrhu REGIONTOUR bude 

aktivní Dovolená a turistika – v nejrůznějších 

podobách. Rozsáhlou a zajímavou expozici 

připravuje například Znojemsko. Poučná bude 

i prohlídka expozice Technického muzea Brno 

zaměřená na letošní výročí 100 let vypuknutí 

první světové války.  Početnou cílovou skupinu 

cykloturistů osloví Cyklistická vesnička 

s informačními materiály o cyklotrasách, 

cyklostezkách a doprovodných službách. 

Zajímavou novinkou bude prezentace elektrokol 

jako rostoucího trendu dopravy i turistiky. 

Podruhé se uskuteční projekt dovolená na vodě 

s nabídkou lodí a sportovních člunů, doplňků 

a vybavení pro jachting, potápění i další vodní 

sporty. Nově se představí také karavany. 

V prezentaci aktivní dovolené samozřejmě 

nebudou chybět ani české a moravské skiareály, 

dále golfové rezorty nebo novinky pro pěší 

turistiku, lázeňství a wellness.

V zážitkové turistice má své pevné místo 

regionální gastronomie, na jejíž ochutnávku se 

zájemci mohou těšit přímo na veletrhu. Opět se 

uskuteční gastronomický festival RegFoodFest 

a přímo v pavilonu P se otevře restaurace 

s nabídkou specialit z různých českých 

a moravských krajů, ale také ze zahraničních 

kuchyní. Asociace hotelů a restaurací ČR 

bude propagovat projekt Czech Specials 

a nově připravuje týmovou soutěž ve vaření, do 

které se pod vedením šéfkuchařů zapojí sami 

návštěvníci. Velký prostor bude věnován také 

projektům Vína z Čech a Moravy a Svět kávy. 

Nový projekt Pivo bude atraktivní prezentací 

a degustací minipivovarů.

Do světa pozve návštěvníky veletrh GO 

v pavilonu F, kde se o atraktivní zážitky postará 

mj. doprovodný program na dvou pódiích 

garantovaný oběma asociacemi cestovních 

kanceláří. Mezi vystavovateli, jejich počet 

meziročně významně vzrostl, jsou například 

AMERICA TOURS, CK NOMÁD, CK Victoria, 

Livingstone, Union poisťovňa aj.

Zcela nevšední cestovatelské zážitky pak 

nabídne 17. ročník festivalu GO Kamera, 

který se v Kongresovém centru brněnského 

výstaviště koná po celé čtyři veletržní dny. Jeho 

hlavním tématem je Bhútán a největší hvězdou 

horolezecká legenda Peter Habeler z Rakouska.
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14. 2.–16. 2. 2014
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Pavilon B

www.bvv.cz/opta

20. MEZINÁRODNÍ VELETRH 

OČNÍ OPTIKY, OPTOMETRIE 

A OFTALMOLOGIE

Jediný odborný veletrh oční optiky, optomet-

rie a oftalmologie na českém a slovenském trhu 

OPTA 2014 se koná 14.–16. února 2014 opět v pa-

vilonu  B. 

Návštěvníci se mohou těšit na více než padesát vystavovatelů, přičemž 

počet zastoupených značek bude několikanásobně vyšší. „Jsme rádi, že 

si lídři oboru vybrali veletrh OPTA jako součást jejich marketingového mixu 

a že v Brně uvidíme opravdu světové značky,“ uvedla ředitelka projektu 

Věra Menšíková.

Poslední den veletrhu, tedy v neděli 16. února, jsme se rozhodli spojit ko-

nání veletrhu OPTA s veletrhem STYL a KABO. Obě akce jsou pak zamě-

řeny na módu a módní trendy a budeme se snažit je co nejvíce propojit. 

V pavilonu B tak bude k dispozici STYLING POINT pod vedením vizážisty 

Pavla Bauera. Návštěvníkům, ale i vystavovatelům tak bude k dispozici 

komplexní poradenský servis na téma jaké brýle k jakému oblečení či jaké 

líčení k jakým brýlím apod. 

Ve spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů  a dal-

šími partnery se intenzivně připravuje odborný program a  také sobotní 

AFTERPARTY, přičemž formát by se příliš neměl lišit od minulého ročníku. 

V pátek je v plánu zahájení spojené s vystoupením osobnosti Vladimíra 

Pikory z firmy Next finance s.r.o. Sobota bude patřit prezentacím škol, 

prací studentů a firemním přednáškám či workshopům se zaměřením na 

zdokonalení prodejních dovedností. Na tradičním sobotním setkání vysta-

vovatelů na veletrhu OPTA, tedy na AFTERPARTY, bude hrát F-dur Jazz 

Band a DJ Mackie Messer, přičemž další účinkující jsou stále v jednání.

JUBILEJNÍ DVACÁTÁ OPTA
PŘINESE NOVÉ IMPULSY

Příznivý vývoj hlásí tradiční veletrhy módy, které se na brněnském 

výstavišti konají přes dvacet let. Již 43 ročník veletrhů STYL a KABO 

proběhne v termínu 16. až 18. února 2014 společně s veletrhem oční 

optiky OPTA, zájem vystavovatelů o účast roste. 

Evropské módní veletrhy se v posledních pěti letech potýkaly s velkými problémy. Řada z nich včetně 

těch velkých a prestižních musela úplně skončit. Problémy zapříčiněné ekonomickou krizí od roku 2008 

se projevily také na veletrzích STYL a KABO. Oba veletrhy si nicméně i přes nelehké období udržely 

svou pozici v oboru módního průmyslu. V loňském roce se situace v maloobchodě zlepšila natolik, že 

nastal zřetelný obrat směrem ke stabilizaci oboru i obou veletrhů. V únoru i v srpnu 2013 se zúčastnilo 

přes sedmdesát nových vystavovatelů a pozitivní trend pokračuje i letos.

 

Mezi přihlášenými nechybějí významné společnosti jako Favab, Jihočeská textilní, Pletex, Šulc, Tonak, 

Sanu Babu, Caprice, Gabor, Wortmann, Högl, Legero, Lanson a celá řada dalších firem. Opět se před-

staví přes padesát zcela nových firem a nebude chybět ani zóna s nezávislou designovou módou Fresh 

Fashion. Celkem se bude prezentovat více než šest set oděvních, obuvnických a kožedělných značek 

z šestnácti zemí světa, jejichž aktuální kolekce si během tří dnů podle očekávání prohlédne více než pět 

tisíc odborných návštěvníků, tj. především obchodníků a nákupčích. 

„Stabilizace trhu je znát i z toho, jak se mění vzhled veletrhu. Firmy se chtějí prezentovat v co nejlepším 

světle a připravují nejen stále hezčí a nápaditější expozice, ale i své kolekce. Velmi  nás to těší, protože 

je to cesta správným směrem,“ říká ředitelka brněnských veletrhů módy Gabriela Vargová.

VELETRHY STYL A KABO
ZAČÍNAJÍ JIŽ 16. ÚNORA

Pavilon F, P

www.bvv.cz/styl-kabo
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VÝSTAVIŠTĚ BUDE VONĚT KÁVOU A DOBROTAMI
Potravinářské veletrhy SALIMA oslavují 40. výročí – první návštěvníky přivítaly již v roce 1974. Současné návštěvníky mezinárodních 
potravinářských veletrhů SALIMA, které začnou za měsíc, čeká mnoho novinek a změn.

Tou první, nejdůležitější novinkou je, že veletrh 

SALIMA 2014 bude po několikaleté přestávce 

určen nejen odborníkům z potravinářských 

branží, ale i široké veřejnosti. V obou 

křídlech historického pavilonu A nazvaného 

„Pavilon potravin a nápojů“ budou tuzemští 

i zahraniční výrobci nabízet potravinářské 

produkty a gastronomické zážitky. Mnozí 

z obchodníků budou nabízet zcela nový 

sortiment potravin, které se ještě na českém 

trhu neobjevily. V tomto pavilonu se mohou 

návštěvníci seznámit s výrobky vystavovatelů, 

ochutnat je a samozřejmě i zakoupit. Mezi 

nápoji bude dominovat káva, zástupci firem 

nabídnou nejrozmanitější druhy kávy různých 

chutí a vůní. Chybět nebude představení 

kvalitních druhů piva z malých pivovarů nebo 

ochutnávky nejlepších jihomoravských vín či 

destilátů. Své chutě a názory mohou návštěvníci 

porovnat v degustačních soutěžích spojených 

s možnou výhrou zajímavých cen od partnerů 

veletrhu. 

Všem, kteří budou chtít ochutnat kvalitní 

a cenami ověnčené potraviny a nápoje 

v pavilonu A, nebo se na chvíli stát zákazníkem 

vybraných restaurací, doporučujeme navštívit 

veletrh v odpoledních hodinách a to mezi 13.00 

a 18.00 hodinou (v pátek 28.2.2014 pouze 

do 16.00 hod.), kdy pro ně vedle kulinářských 

zážitků bude překvapením i příjemná cena 

vstupenky. Naopak odborní návštěvníci, kteří 

budou na SALIMě rozhodovat o budoucích 

obchodech, partnerství a spolupráci, ocení 

klidnější dopolední návštěvnický režim a to mezi 

10.00 a 13.00 hodinou.

Pavilon V bude věnován veškerým 

potravinářským technologiím, které tu budou 

pod jednou střechou. Částí komplexu 

potravinářských veletrhů je díky zastoupeným 

společnostem i jedinečný veletrh INTECO. 

V pavilonu najdete to nejlepší pro gastronomii, 

hotelnictví a obchod. Atraktivní formou 

„frotcooking show“ budou technologie pro 

přípravu pokrmů předvedeny přímo v praxi. 

Pekařsko-mlynářský veletrh MBK, představí 

Pekařské fórum, soutěž Pekař roku, prezentace 

řemeslných pekáren, pečení z předváděných 

surovin, výrobu zmrzliny a cukrářských 

produktů. 

Současně s potravinářskými veletrhy bude 

probíhat dvojice veletrhů pro obalový 

a tiskařský průmysl EMBAX a PRINTexpo, po 

kterém shodně volali zástupci obou stran. 

25.–28. 2. 2014  Brno – Výstaviště

Souběžně se koná:

28. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií 
pro tisk, signmaking a signage

26. mezinárodní veletrh zařízení 
pro obchod, hotely a veřejné stravování 19. mezinárodní vinařský veletrh

29. mezinárodní 
potravinářský veletrh

7. mezinárodní veletrh mlynářství, 

„Pavilon potravin a nápojů”
otevřen pro širokou veřejnost!
ochutnávky, degustace a volný prodej 
finálních produktů

SALIMA – svátek kuchařů, pekařů a cukrářů
Gastrononické zážitky pro celou rodinu

„Nepřijít znamená neochutnat!”
Více informací na: www.salima.cz

POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA

Do pavilonu B se přijďte podívat, jak se 

dělá moderní obal a jak dokáže prodat. 

Najděte a porovnejte nejmodernější tiskařské 

technologie, použitelné od průmyslu, až po 

domácnost V rámci veletrhu se tradičně 

představí živá balící linka Packaging live, 

doprovázená zajímavým odborným programem 

s tématy jako jsou Polygrafie a packaging, UV 

tisk a lakování.

Návštěvníci, ale ani vystavovatelé, by si únorové 

veletrhy SALIMA neměli nechat ujít. Představení 

nových strojů a technologií, produktových 

novinek, kulinářských show, vaření live, 

ochutnávek a degustací v tak velkém rozsahu 

a na jednom místě se v horizontu příštích dvou 

let nebude opakovat.

fairherald fairherald14 15



VŠE PRO SPOKOJENÉ DÍTĚ
I MAMINKU NA VELETRHU
Potřebujete nový kočárek, autosedačku, postýlku, ob-

lečení či další zboží nejenom pro kojence a batolata? 

Přijďte porovnat jejich kvalitu, bezpečnost, ale i cenu 

na brněnské výstaviště! Navštivte další ročník veletrhu PRODÍTĚ, který 

ve dnech od 6. do 9. března přinese novinky a trendy ze světa potřeb 

pro děti a nastávající maminky. Součástí nabídky předních dodavatelů 

dětského zboží bude nejenom běžný sortiment, ale i novinky, které ještě 

nedorazily na prodejní pulty. To vše s možností nákupu za zvýhodněnou 

cenu!

VYSTOUPENÍ, PÍSNIČKY, SOUTĚŽE A ZÁBAVA PRO DĚTI >>>

BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ >>>

MODELY NEMUSÍ STÁT JENOM NA POLIČCE >>>

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA RYBÁŘSKÝCH POTŘEB

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

www.bvv.cz/rybareni

6. – 9. 3. 2014

VÝSTAVA RYBAŘENÍ - RÁJ PRO RYBÁŘE

nejširší prodejní přehlídka sortimentu 

pro sportovní rybolov ve střední Evropě

novinky i tradiční výrobky 

nejvýznamnějších firem

doprovodný program, který Vás 

nejen naladí, ale i zasytí

edačku, postýlku, oobb---

o kojence a batolata??

ezpečnost, ale i cenu

e další ročník veletrhu PRROODDDÍÍÍTTTĚĚĚ,, kkktteerrýý

nese novinky a trendy ze světa potřeb

Součástí nabídky předních dodavatelů

ěžný sortiment, ale i novinky, které ještě

vše s možností nákupu za zvýhodněnou

ZÁBAVA PRO DĚTI >>>

www.bvv.cz/prodite
6.–9. 3. 2014
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
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VYHRAJTE VSTUPENKY
NA MOTOSALON 2014
 

Stačí přiřadit názvy výrobců motocyklů ke správnému logu. Po splně-

ní úkolu se vám zobrazí adresa, na kterou pošlete e-mailovou zprávu 

s předmětem Soutěž Fairherald. Volnou vstupenku na Motosalon 2014 

získává každý 50. e-mail. Soutěž trvá do 3. února 2014.

Těšíme se na setkání s Vámi na brněnském výstavišti.

6.–9. 3. 2014
MEZINÁRODNÍ VELETRH 

MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ

www.bvv.cz/motosalon

BRNO
VÝSTAVIŠTĚ
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TRADIČNÍ PLES V BRNĚ

V sobotu 1. února bude pavilon A1 hostit významnou společen-
skou akci, a sice Tradiční ples v Brně. Ples je určený pro širokou 
veřejnost, pro všechny milovníky tance a dobré zábavy. Ve třech 
oddělených zónách se návštěvníci akce mohou těšit na pět růz-
ných tanečních a hudebních žánrů.  

Na hlavním pódiu bude hrát k  tanci orchestr Night and Day Band Ladislava Malého. 

O zábavu se postarají tanečníci se salsa show a tango argentino. Hlavním hostem ve-

čera bude skupina NO NAME – pětinásobný slovenský Zlatý slavík. Druhé pódium roz-

proudí kubánský DJ, street and break dance exhibition, rock, pop, hip hop a oldies.

Doprovodný program zahrnuje mimo jiné pole dance battle nebo degustaci kubánských 

rumů. Na třetím pódiu je připravena cimbálová muzika a ukázky folklórních tanců.

www.tradicniples.cz

IV. EVROPSKÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Brněnské výstaviště bude 31. ledna až 1. února 2014 centrem ev-
ropského holubářského dění. IV. evropská výstava poštovních 
holubů bude pokračováním předchozích tří úspěšných výstav ve 
slovenské Nitře, polském Sosnovci a maďarské Budapešti. 

Výstava představí výkvět nejrychlejších, nejvytrva-

lejších a  nejkrásnějších evropských poštovních 

holubů v deseti soutěžních kategoriích. K vidění 

bude více než 900 holubů. Součástí akce je do-

provodná výstava firem. Návštěvníci tak budou 

mít možnost zakoupit vybavení pro chov, od-

bornou literaturu, krmivo a další zboží. Účast 

potvrdili účastníci ze čtrnácti zemí Evropy 

včetně České republiky.

Pořadatelé připravili bohatý doprovodný pro-

gram, který bude probíhat na hlavním pódiu, 

jehož součástí je charitativní dražba špičkových 

poštovních holubů z Belgie, Německa a Ni-

zozemska. 

Cena vstupenky je 250 Kč/osoba. 

Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Prodej na místě při registraci ve 

foyer pavilonu E, vstup pavilonem 

E přes turnikety.

Provozní doba pro veřejnost:

31. ledna.2014  10.00-18.00 hodin

1. února 2014   9.00-18.00 hodin

www.evph.cz

ch, nejvytrva-

poštovních 

h. K vidění 

kce je do-

ak budou 

chov, od-

ží. Účast 

Evropy 

dný pro-

ím pódiu, 

pičkových

a a Ni-
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APOKALYPSA V ROCE 2014
OSLAVÍ PATNÁCT LET
EXISTENCE!
Hlavní téma nadcházející hudební akce Apokalypsa s podtitulem 
„15th Anniversary“ vzdá hold všem fanouškům elektronické hud-
by a především pak vyznavačům elementárního žánru techna.  

Výroční Apokalypsa se uskuteční 28. února v pa-

vilonu P brněnského výstaviště. Hlavní pódium 

EXCELLENT main stage představí plejádu hvězd-

ných gratulantů reprezentujících techno v  jeho 

klasické i moderní podobě, kteří se představili na 

nejvýznamnějších akcích tohoto stylu – roztanco-

vali akce Awekenings, Time Warp či May Day.

Druhá aréna bude premiérově věnována pouze 

hardtechnu, a  to v  režii agentury CUBBO, která 

zastupuje ty nejlepší evropské i světové profesio-

nály tohoto oboru. Nápadité dekorace, špičkový 

zvuk a především rozmanitá sestava nekompro-

misních dýdžejů hardtechno dávají tušit, že apo-

kalyptickou hardtechno zónu by si neměl nechat 

ujít nikdo, komu buší srdce v rytmu vysokorych-

lostního BPM.

Chloubou třetí stage bude klubový koncept – vů-

bec poprvé se na ní představí v  celé své kráse 

vyhlášená klubová noc Elektra, jež se stala syno-

nymem pro rozjetý mejdan s nepopsatelnou at-

mosférou oscilující na pomezí originálního techna a tech-house. Dne 28. února se hu-

dební klub Fléda stěhuje na jednu noc do prostor pavilonu P s celým ansámblem, který 

dělá Elektru královnu českých mejdanů!

V  tomto roce bude Apokalypsa exkluzivně v  předprodejní síti TICKETPRO 

a pouze zde můžete zakoupit vstupenky v těchto kategoriích:

STANDARD za 499 (omezený počet) a dále za 599, 699, 799 a 899 Kč

VIP za 999 (omezený počet) a dále za 1190 Kč

VIP GOLD za 2490 (omezený počet) a dále za 2990 Kč

www.apokalypsa.eu

 

 

 

 

fairherald fairherald22 23



Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele 

veletrhů a výstav BVV

www.bvv.cz

Ročník: V

Číslo: 1/2014

Periodicita: 6 vydání ročně

Forma: elektronický magazín

MK ČR E 19442

Pro a.s. Veletrhy Brno vydává: 

EXPO DATA spol. s r.o.

Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 

www.expodata.cz

Adresa redakce: 

EXPO DATA spol. s r.o.

Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno 

Šéfredaktor:

Aleš Sirný

Tel.: +420 725 444 049

E-mail: sirny@expodata.cz

Manažer inzerce:

Robert Hrubeš

Tel.: +420 724 164 264

E-mail: hrubes@expodata.cz

Redakční rada:

David Pokorný, Jiří Erlebach, 

Markéta Kamenická, Martina Kremlová, 

Jana Tyrichová, Jan Táborský

Odpovědný grafik:

Oldřich Horák

Tel.: +420 541 159 374

E-mail: horak@expodata.cz

Zpracování elektronického časopisu:

ZEEN, spol. s r.o.

Sokolská 15, 120 00, Praha 2

www.zeen.cz

Copyright:

EXPO DATA spol. s r.o.

Veletrhy Brno, a.s.

Obsah elektronického časopisu fairherald je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě bez 

písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce a za obsah textů externích redaktorů.

www.fairherald.cz

Více informací o službě najdete zde >>

VELETRHY BRNO, a.s.:
REALIZACE EXPOZIC A SERVIS

fairherald 24



www.bvv.cz/kalendar

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 2014

16.–19. 1. GO

16.–19. 1. REGIONTOUR

31. 1.–1. 2.
Evropská výstava 

poštovních holubů

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. VINEX

25.–28. 2. INTECO

25.–28. 2. EMBAX

25.–28. 2. PRINTexpo

6.–9. 3. PRODÍTĚ

6.–9. 3. RYBAŘENÍ

6.–9. 3. MOTOSALON 2014

18.–21. 3. AMPER

30. 3.–3. 4. TECHAGRO

30. 3.–3. 4. SILVA REGINA

30. 3.–3. 4. ANIMAL VETEX

30. 3.–3. 4. BIOMASA

12. 4. MotorTechna Brno

23.–26. 4. DSB

23.–26. 4. IBF

23.–26. 4. MOBITEX

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

23.–26. 4. ENVIBRNO

23.–26. 4. URBIS INVEST

4.–7. 5.
Výroční sjezd České 

kardiologické společnosti

9.–11. 5. ANIMEFEST 

15.–19. 5. AUTOSALON Brno

16. 5.  Vystec Fest

22. 5.  
Service Delivery Forum 

International 2014

24.–25. 5. MINERÁLY BRNO

21.–22. 6. INTERCANIS

24.–26. 8. STYL

24.–26. 8. KABO

5.–6. 9.  Zelený svět 2014

29. 9.–3. 10. MSV

29. 9.–3. 10. IMT

29. 9.–3. 10. Automatizace

29. 9.–3. 10. FOND-EX

29. 9.–3. 10. WELDING

29. 9.–3. 10. PROFINTECH

29. 9.–3. 10. PLASTEX

29. 9.–3. 10. INTERPROTEC

18. 10. MotorTechna Brno

19.–25. 10.
KONGRES MEDICAL 

SUMMIT BRNO

23.–26. 10. Evropská výstava psů

4.–7. 11. GAUDEAMUS

6.–9.11. SPORT Life

6.–9.11. Caravaning Brno

7.–9.11. Dance Life Expo

15.–16.11. MINERÁLY BRNO

21.–22.11. Veletrh středních škol

21.–23.11. IN-JOY

5.–14.12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena

2014 leden–prosinec


