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Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO 
a   REGIONTOUR znamenaly vstup do letošní turi-
stické a veletržní sezony. REGIONTOUR podporuje 
incoming a domácí cestovní ruch, zdůrazňuje spo-
lupráci regionů střední Evropy v oblasti cestovního 
ruchu a rovněž rozvoj církevní poutní turistiky. Part-
nerskou zemí veletrhu bylo Maďarsko. Na veletrhu 
GO se prezentovala více než stovka zahraničních 
destinací. 

Ve srovnání s minulým ročníkem výrazně – počtem 
985 firem – vzrostla účast vystavovatelů z 22 zemí. 
S jejich nabídkou se seznámilo 31 000 návštěvníků, 
odborníků v cestovním ruchu i  koncových klientů. 
Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se bude 
konat v termínu 14. až 17. ledna 2016.

Jarní mezinárodní veletrhy módy STYL a obuvi a ko-
ženého zboží KABO jsou tradiční kontraktační akcí 
připravovanou v termínu 21.–23. února (sobota až 
pondělí). Veletrhy módy jsou jedinou obdobnou akcí 
v prostoru střední Evropy.

Letošní MOTOSALON se rozrůstá. Je organizo-
ván akciovou společností Veletrhy Brno tentokrát 
v Praze na výstavišti v Letňanech od 5. do 8. břez-
na 2015. Ve stejném termínu se bude konat vele-
trh PRODÍTĚ, prodejní prezentace potřeb pro děti 
v  České republice, a  prodejní výstava rybářských 
potřeb RYBAŘENÍ, na níž klíčoví výrobci, dodava-
telé a importéři, působící na českém trhu, nabídnou 
kompletní sortiment rybářských potřeb. Atraktivní 
doprovodný program, zaměřený na odbornou i laic-

kou veřejnost, přivádí na brněnské výstaviště na obě 
akce stabilně přes 25 000 návštěvníků.    

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftal-
mologie OPTA se bude pořádat nově v březnovém 
termínu ve dnech 20. až 23. března 2015. Svým roz-
sahem, obsahovou náplní i kvalitou odborného vzdě-
lávacího programu zůstává veletrh OPTA nejvýznam-
nější oborovou prezentací v regionu střední Evropy. 

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, au-
tomatizace, komunikace, osvětlení a  zabezpečení 
AMPER pořádá Terinvest na brněnském výstavišti 
již popáté. Letos se koná v termínu 24. až 27. břez-
na 2015. Na veletrhu se představuje na 600 vysta-
vovatelů z oblasti elektrotechnického průmyslu.

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Novou vystavovatelskou sezonu 
zahájily veletrhy GO a REGIONTOUR

Nový rok na brněnském výstavišti již řadu let otevírají veletrhy cestovního 
ruchu GO a REGIONTOUR. Letos se přijelo prezentovat 985 firem z 22 zemí, 
které zaplnily výstavní plochu o rozloze 9300 m2. Oblíbený čtyřdenní veletrh 
se neobešel bez bohatého doprovodného programu, v němž nechyběly ani 
známé osobnosti z televizních obrazovek.
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REGIONTOUR, zaměřený na domácí cestov-
ní ruch, se soustředil pro návštěvníky lákadla 
v  českých a  moravských regionech – památ-
ky, kulturní akce a festivaly, ski areály, lázně aj. 
V centru pozornosti zůstalo téma aktivní dovo-
lená, především pak cykloturistika.

Partnerskou zemí veletrhu se poprvé stalo Maďar-
sko, které prezentovalo zlatý trojúhelník severový-
chodního části země: město Debrecín, lázeňské 
středisko Hajdúszoboszló a národní park Horto-
báď. Ačkoliv cesta z Brna do Debrecínka trvá po 
dálnici více než pět hodin, má druhé největší město 
Maďarska co nabídnout – památky, nedotčenou 
přírodu, termální lázně a v neposlední řadě gast-
ronomii. Milovníci relaxace si určitě oblíbí největší 
lázeňský komplex v Evropě – Hungarospa Gyó-

gyfürdő v Hajdúszoboszló. Lázeňský ráj na ploše 
třiceti hektarů je vybaven třinácti bazény, obrov-
ským tobogánem, mořským pobřežím, jezerem 
a  sportovním centrem. Třetím, tentokrát přírod-
ním, klenotem severovýchodní oblasti Maďarska 
je Hortobáďský národní park s rozlohou 82 000 
hektarů. Park je od roku 1999 součástí Světového 
kulturního dědictví UNESCO a také získal ocenění 
EDEN jako vynikající turistická destinace.

Na regionální gastronomii se během GO 
a  REGIONTOUR již potřetí zaměřil gastronomický 
festival RegFoodFest. Projekt se věnuje krajovým 
gastronomickým specialitám z  České republiky 
i zahraničí a stejně jako v předchozích ročnících 
byla zajištěna prezentace, ochutnávka i  prodej 
oceněných regionálních potravin.

Na veletrhu se vyhlašovaly také výsledky Vel-
ké ceny cestovního ruchu 2014/2015, která 
zviditelňuje výjimečné a  vysoce kvalitní počiny 
v oblasti cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší 
turistický produkt zvítězil jihomoravský projekt 
rozvoje sklepních uliček a  vinařství s  názvem 
Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy. 

Za nejlepší jednotnou kampaň porota oceni-
la Centrálu cestovního ruchu východní Moravy 
a v nové kategorii Nejlepší elektronická komu-
nikace zvítězilo Infocentrum města Karlovy Vary. 
Nejlepší lázeňský a wellness balíček podle poro-
ty připravila společnost Lázně Luhačovice a Nej-
lepším golfovým balíčkem byl Golf a romantika, 
za který byli oceněni zástupci České golfové 
asociace. Nejlepší českou cestovní kancelá-
ří je podle hlasování veřejnosti CK  VÍTKOVICE 
TOURS.

Pavilon P byl tři dny dějištěm Mezinárodního 
mistrovství ČR mladých kuchařů, cukrářů a číš-
níků – 21. ročníku soutěže Gastro Junior Brno 
– Bidvest Cup. Své umění předvádělo více než 
osmdesát soutěžících, kteří se probojovali z re-
gionálních kol spolu s  reprezentanty sloven-
ských odborných škol.

5 fairherald



Česká kuchyně se ve světě nikdy 
výrazně neprosadí
Alespoň tohoto názoru je kuchař Ondřej Slanina, známý přede-
vším z televizního pořadu Kluci v akci. Slanina sice českou gast-
ronomii nepodceňuje, ale světovou proslulost jí netipuje. „Česká 
kuchyně nebude mít významné postavení vzhledem k tomu, jak 
malá země jsme a jak náročná je příprava tradičních českých po-
krmů. Světu budou převládat jednoduchá italská a asijská jídla,“ 
myslí si Slanina, který byl hostem veletrhů GO a REGIONTOUR.
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Ondřej Slanina přijel na veletrhy v rám-
ci doprovodného programu Asociace ku-
chařů a  cukrářů ČR, která v  pavilonu P 
představovala gastronomické profesioná-
ly. Právě Ondřej Slanina, televizní kuchař 
a  šéfkuchař restaurace hotelu Chateau 
St.  Havel, byl jednou z  hlavních postav 
programu a  k  degustaci si připravil zají-
mavý pokrm.

„Připravil jsem si pečeného candá-
ta s  fenyklem, sotýrovanými žampiony 
a holandskou omáčkou. Jako další chod 
byla pražská šunka, to abych přivezl něco 
pražského, s křenovou omáčkou a opeče-
nými brambůrky,“ prozradil Slanina, který 
své menu připravoval v dopoledních i od-
poledních hodinách.

Na otázku ohledně kvality pokrmů 
v českých restauracích odpověděl Slanina 
velmi prostě. „Kvalita v českých restaura-

cích je úměrná tomu, kdo v kuchyni vaří. 
To znamená, že pokud tam vaří blbec, 
bude blbá. Pokud tam vaří dobrý kuchař, 
bude dobrá,“ dodal na závěr Slanina. 

Se Slaninou se ve speciálně vytvořené 
kuchyni střídala Pavlína Berzsiová, vice-
prezidentka Asociace kuchařů a  cukrářů 
ČR, autorka a spoluautorka několika od-
borných publikací o vaření. 

„Připravili jsme mandlový váleček 
s  malinovou omáčkou, tvarohovou ná-
plní, sněhovou pusinkou a  čokoládou,“ 
uvedla Berzsiová a  zároveň dodala, že 
příprava tohoto moučníku je určena spí-
še pro profesionální cukráře. „Měl by se 
podávat v  restauracích zaměřených na 
zážitkovou gastronomii. Nechci říci, že 
by ho  hospodyňky doma nezvládly, ale je 
k  tomu potřeba zručnost a  profesionální 
pomůcky.“
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Podle Berzsiové se v současnosti řada cuk-
ráren a kaváren snaží o vlastní recepturu a výro-
bu moučníků z chuťově dobrých a kvalitních su-
rovin. Dobrý technologický postup z  kvalitních 
ingrediencí je nynějším trendem v  cukrářství. 
„Důležité je, aby se využívalo co nejméně směsí 
a polotovarů,“ řekla Barzsiová.

Mladí gastronomičtí odborníci 
převzali ocenění

Pod dohledem Asociace kuchařů a  cukrářů 
ČR probíhalo v  pavilonu P i  třídenní finále 21. 
ročníku Mezinárodního mistrovství ČR mladých 
kuchařů, cukrářů a číšníků. Své umění předved-
lo více než osmdesát soutěžících, kteří se pro-
bojovali z regionálních kol spolu s reprezentanty 
slovenských odborných škol.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v hotelu Voro-
něž Brno, kde z rukou Miroslava Kubce, prezi-
denta Asociace kuchařů a cukrářů ČR a konti-
nentálního ředitele WACS a předsedy Asociace 
číšníků Radka Bušiny převzali mladí kuchaři 
a cukráři poháry, medaile a věcné dary. 

Miroslav Kubec po slavnostním předávacím 
ceremoniálu prohlásil: „Je dobře, že mladí od-
borníci v našem oboru mají možnost se na sou-
těži potkat, vyměnit si svoje poznatky a  také 
změřit své síly s ostatními. Po celou dobu sou-
těže bylo vidět velké nasazení všech studentů 
a jejich vůle zvítězit.“

Výsledky v kategorii kuchař/
kuchařka:

1. místo – Josef Pech, Střední škola 
obchodu, služeb a řemesel a Jazyková 
škola, Tábor

2. místo – Jan Vybíral, HŠ Bukaschool 
v Mostě

3. místo – Dominika Rýznarová, Střední 
škola hotelová a služeb, Kroměříž

Výsledky v kategorii cukrář/
cukrářka:

1. místo – Denisa Tomanová, SPV hotelu 
Interontinental, Praha

2. místo – Vladyslav Ryasnyy, Střední škola 
gastronomická a hotelová, Praha – Braník

3. místo – Michaela Kaiserová, SOŠ a SOU, 
Horky nad Jizerou

Výsledky v kategorii číšník/
servírka:

1. místo – Diana Dvořáková, Hotelová škola 
Bohemia, Chrudim

2. místo – Pavla Střílková, Střední škola 
potravinářská, obchodu a služeb, Brno

3. místo – Petra Paličková, Střední škola 
společného stravování, Ostrava – 
Hrabůvka
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Island místo dakarského písku

Těžkotonážní tatrovka 815 má za 
sebou dálkové závody a sloužila i jako 
doprovodné vozidlo v  populární Ra-
llye Dakar. S časem už ale dávno ne-
závodí, již několik let vozí dobrodruhy 
po zajímavých turistických lokalitách, 
v poslední době zejména na Island. 
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„Historie tohoto auta je velmi košatá,“ ukazoval na Tatru Jan 
Kolanda, který se zájezdů cestovní kanceláře Adventura zú-
častňuje coby řidič, mechanik i  průvodce. „Vyrobená byla 
v roce 1992 a sloužila jako doprovodné vozidlo na Rallye Da-
kar. Také se zúčastnila několika závodů Mnichov – Marrákeš 
nebo Paříž – Peking. V roce 2006 jsme ji koupili a pomalu pře-
stavěli na terénní autobus jménem Tatrabus,“ pokračoval Ko-
landa.

„Předtím jsme měli podobné auto, šlo o konstrukční mix Pragy, 
Iveca a Tatry. Zkrátka to byla taková všehochuť, ale kapacitně 
nevyhovovala a pomalu začala dosluhovat. Museli jsme se za-
čít poohlížet po náhradním vozidle s dostatečnou kapacitou. 
Vzhledem k tomu, že jsme Češi, chtěli jsme Tatru nebo Liaz. 
Bohužel Liaz už v té době neexistoval a volba padla na Tatru, 
které jsme přistavěli kabinu pro dvacet lidí,“ vysvětloval Kolan-
da.

Tatrabus vyrazil na Island poprvé v roce 2008, kde najel asi 
18 000 kilometrů a ke spokojenosti všech zúčastněných se 
výborně osvědčil. Od té doby je Tatrabus nedílnou součástí 
nabídky CK Adventura a na nezájem si firma stěžovat rozhod-
ně nemůže.

„Hlavní destinací je pro nás Island. Zájezdy tam pořádáme už 
devátým rokem a každou sezonu máme téměř vyprodáno. Už 
v tuto chvíli máme 80 % zájezdů vyprodaných, takže zájem je 
veliký. Roční průměrnou úspěšnost naplnění Tatrabusu máme 
95 %. Loňský rok byl nejúspěšnější, za celou sezonu jsme měli 
jen dvě prázdná místa,“ hodnotil Kolanda popularitu Tatrabu-
su.

„Dříve jsme jezdili i do Afriky, ale tamní destinace nejsou bez-
pečné jako dřív. Místa si musíme pečlivě vybírat, náš Tatrabus 
by se totiž určitě hodil takové al-Káidě, která by ho naplnila po 
zuby ozbrojenými bojovníky. Z těchto důvodů nechceme do ri-
zikových oblastí jezdit,“ vysvětlil Kolanda důvod, proč je Island 
nejpopulárnějším destinací.
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Zájezdy trvají zpravidla čtrnáct dní. O cestující 
se starají dva až tři členové posádky. Tatrabus 
vyjede z Prahy do Reykjavíku, zatímco cestu-
jící letí letadlem. V Reykjavíku se všichni se-
tkají a mohou vyrazit na dobrodružnou cestu. 
CK Adventura nabízí tři druhy zájezdů. První 
je poznávací se spaním v hotelech, případně 
v chalupách a srubech. K nejoblíbenějším pa-
tří poznávací zájezd se spaním pod stanem, 
tudíž nikdo není ničím vázán a forma zájezdu 
je o něco volnější. 

„Třetí variantou je trekingový zájezd, kdy se 
jde tři dny na těžko s batohem, bez podpory 
auta. Chodí se na výlety k ledovcům, sopkám, 
velrybám apod. Večer se jezdí do termálních 
lázní,“ popsal Kolanda.

Nutno podotknout, že CK Adventura se neo-
mezuje pouze na zájezdy s Tatrabusem. „Na 
veletrhu GO jsme představovali naši standard-
ní nabídku 360 zájezdů do 166 zemí na šesti 
kontinentech,“ dodal na závěr Kolanda.
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Zlínský festival vypadá asi takhle, 
ukazoval na sebe herec Jan Čenský

Expozice Zlínského kraje na GO a  REGIONTOUR 
měla doslova plno. Známé televizní trio Jan Čenský, 
Dana Morávková a  Markéta Hrubešová přijelo zvát 
návštěvníky veletrhu na tradiční zlínský filmový 
festival, který se letos uskuteční již po pětapadesáté.
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Zlín Film Festival je nejstarší a v současnosti také největší filmovou přehlídkou svého druhu na 
světě. Jedná se o významnou mezinárodní událost s vynikajícím renomé. Festivalové projekce 
se uskutečňují nejen ve Zlíně, ale také v řadě dalších měst České republiky. Letošní ročník se 
uskuteční ve dnech 29. května až 4. června a pořadatelé slibují řadu zajímavostí.

„Protože slavíme 55. výročí, chceme festival něčím ozvláštnit. Vzhledem k tomu, že Zlín má 
velkou filmovou tradici, připomeneme jeho animovanou tvorbu. Filmů a pohádek se zde nato-
čila celá řada a spousta z nich je už dávno zapomenuta, ačkoliv jde o velké klenoty,“ prozra-
dila Markéta Pášmová, programová ředitelka Zlín Film Festivalu.

„Dne 29. května dopoledne zahájíme se všemi 
dětmi a diváky ve velkém zlínském kině tak trochu 
kulatý 55. ročník zlínského filmového festivalu,“ 
řekl na veletrzích herec Jan Čenský.

„Pro mě je festival srdeční záležitostí. Nejenom 
proto, že už tam pojedu asi po jedenácté, ale kvůli 
tomu, že festival vznikl v květnu v roce 1961, což 
je přesně rok a měsíc, kdy jsem se narodil. Takže 
jsme spříznění i tímto způsobem. Zlínský festival 
vypadá asi takhle,“ ukazoval na sebe smějící se 
Jan Čenský.
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Výstaviště ovládne móda

Veletrhy STYL a KABO se konají dvakrát ročně a už od svého vzniku před 22 
lety drží pozici oborové jedničky na českém a slovenském trhu. Právě jejich 
prostřednictvím k nám vstoupila řada dnes již dobře etablovaných značek. 
V současnosti zájem o účast opět stoupá, což svědčí o optimistické náladě 
výrobců a dodavatelů. Není divu, vždyť textilní maloobchod u nás v uplynulém 
roce lámal rekordy a v posledním čtvrtletí 2014 jeho tržby rostly nejrychleji za 
několik let. Proto se na brněnském výstavišti představí několik desítek zajíma-
vých nováčků z tuzemska i zahraničí. 

Na český trh míří nové oděvní značky

Do pavilonu F za novinkami v obuvi a kožené galanterii 

45. mezinárodní veletrhy módy a obuvi

21–23/02/2015
www.bvv.cz/styl-kabo

Již 45. veletrhy módy STYL a  KABO se poprvé konají 
od soboty do pondělka. Od 21. února čeká návštěvníky 
brněnského výstaviště přehlídka nových kolekcí 600 
módních značek z  osmnácti zemí. Mezi tisíci novinek 
budou také očekávané prodejní hity pro podzim a zimu 
2015/2016. 
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Přehlídky, které vám vyrazí dech
Na veletrzích módy samozřejmě nesmějí chybět módní přehlídky, spolu 
s nimi krásné modelky a modelové a nápaditá choreografie. Centrem 
tohoto atraktivního dění bude přehlídkové molo v pavilonu P, které ožije 
vždy čtyřikrát denně kolekcemi dámské a pánské módy a samozřej-
mě i  spodního a  nočního prádla včetně punčochového zboží. Navíc 
se chystají dvě speciální podívané. V  sobotu 21. února od 16 hodin 
bude molo patřit značce luxusního dámského prádla FELINA a v ne-
děli 22. února v 17 hodin začne módní show CZECH DESIGNERS FOR 
ELLE. Jde o  jedinečnou prezentaci kolekce dvaceti špičkových čes-
kých návrhářů – mj. Moniky Drápalové, Denisy Nové, Jakuba Polan-
ky nebo Liběny Rochové - vytvořenou ke 20. výročí časopisu ELLE na 
českém trhu. Navíc uvidíte i kolekci Kláry Nademlýnské, která představí 
poslední výběr ze své tvorby.

FELINa slaví 130 let
Německá značka luxusního dámského spodního prádla na veletrhu 
STYL oslaví 130 let od svého založení, a to speciální módní přehlíd-
kou. Novinky z  kolekce pro podzim a  zimu 2015 včetně maximál-
ně pohodlných podprsenek z paměťové pěny si vychutnáte naživo 
v sobotu od 16 hodin. Pokud přehlídku nestihnete, můžete si kolekci 
značky FELINA prohlédnout na jejím stánku v pavilonu P. 

Kabelka hřeje a dobíjí telefon
Unikátní multifunkční kebelky LADYBAG jsou nejen módní, stylové 
a vyrobené z usně nejvyšší kvality, ale dokáží také nabít tablet i telefon 
a v zimě navíc zahřejí. Jejich rozpínací vnější kapsa je vybavena vyhří-
vací poduškou, zatímco vnitřek kabelky zůstává chladný.
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Na ledovku s obuví ICEbUG
Věděli jste, že i na ledu může bota držet stejně pevně jako na betonu? 
Na stánku společnosti LANSON bude připravena ledová plocha, kde se 
o unikátních vlastnostech protiskluzových podešví ICEBUG s dynamic-
ky přizpůsobivými karbidovými hroty přesvědčíte na vlastní kůži.

Co na hlavu?
Proč v zimě mrznout, když pokrývky hlavy jsou tak slušivé a stylové? 
Nováček veletrhu STYL společnost SB GROUP vystaví kompletní 
nabídku klobouků a  čepic originální belgické značky HERMAN, která 
potěší svěžími barvami. Kdo dává přednost tuzemské tradici, určitě si 
vybere z čepic značky Pletex nebo z elegantních klobouků společností 
Tonak a Karpet.

hodinky s.T.a.M.P.s. s vlastním designem
Na originalitu a  jedinečnost vsadila společnost TIMEHOUSE Czech, 
která vyrábí a do celého světa vyváží obměnitelné hodinky vytvořené dle 
vlastního výběru nositele. Číselník i  řemínek hodinek lze vyměnit podle 
oblečení, nálady či příležitosti. Hodinky značky S.T.A.M.P.S. jsou vyráběny 
v České republice a v únoru se poprvé představí na veletrhu STYL.  

ELEGa by Dana M. poprvé v brně
Z krokodýlí a hadí kůže se nešije jen v Paříži, ale také v Třebechovicích 
pod Orebem. Právě tam sídlí firma ELEGA, výrobce kabelek, aktovek, 
peněženek, opasků a rukovic s tradicí sahající do poloviny 19. století. 
Její luxusní výrobky většinou putují do zahraničí, ale od roku 2014 je 
tváří firmy herečka Dana Morávková a kolekce nové značky ELEGA by 
Dana M. se poprvé představí také na veletrhu KABO.
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Svou účast potvrdila většina velkých značek působících na českém trhu. Nebudou chybět expozice importérů značek Honda, Suzuki, Yamaha, 
KTM, Harley-Davidson, Triumph, BMW, Aprilia, Moto Guzzi, Indian, Victory, Royal Enfield, Ural, Kymco, Kentoya, čtyřkolky Access motor, TGB, Artic 
Cat,  Journeyman, Can-Am, CF Moto, Gladiator a další výrobci. Objeví se i nové značky, které na Motosalonu dosud nevystavovaly. 

V rámci záchranářského vstupu na stánku First Help se návštěvníci budou moci dozvědět zásady poskytování první pomoci při nehodách a zároveň 
si i prakticky vyzkoušet nepřímou masáž srdce. Součástí akce bude předvádění zásahů první pomoci na pódiu i simulované nehody v Show Areně

www.bvv.cz/motosalon 

Dámy a pánové, nastartujte motory

Svátek motocyklových nadšenců klepe na dveře. 
Největší středoevropský veletrh motocyklů, čtyřkolek 
a  příslušenství Motosalon se bude konat od 5. do 
8.  března na výstavišti v  Praze – Letňanech a  tra-
dičně nabídne bohaté zastoupení značek a zajímavý 
doprovodný program.

Premiéra závodního 
motocyklu Karla 
Abrahama za účasti 
známých osobností

Kaskadéři z Crazy Day 
s novinkami

Spanilé jízdy silných 
strojů Yamaha

Páteční den pro 
začínající jezdce
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Hlasujte v anketě Motocykl roku a vyhrávejte skvělé ceny
Dlouholetá anketa Motocykl roku je tady a tentokrát je přímo propojena s Motosalonem. Již nyní můžete 
hlasovat pro své favority nejen na www.motocyklroku.cz, ale i přímo na Motosalonu na expozici u pódia, 
v hale č. 4.
Základní parametry soutěže zůstávají neměnné, to znamená že i nadá-
le bude hodnocení provádět jak odborná komise, tak široká veřejnost. 
Vyhlášení ankety Motocykl roku pak proběhne poslední den konání ve-
letrhu, tedy 8.3. 2015 ve 14:00 hodin na MOTOSALONU. 

Hlavní cena v hlasování veřejnosti je Voucher ve výši 100 000 Kč na ná-
kup nominovaného motocyklu dle vlastního výběru! Připraveno je dal-
ších 21 atraktivních a hodnotných cen.

skútry do 125 cm3

skútry nad 125 cm3

Endura včetně cestovních

Klasik včetně chopperů 
a cruiserů

Naked bikes

Cestovní silniční motorky

sportovní silniční motorky
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PRODEJNÍ VÝSTAVA 
RYBÁŘSKÝCH POTŘEB

5.–8. 3. 2015
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

TAKÉ UŽ VIDÍTE
RYBY ÚPLNĚ

VŠUDE?

www.bvv.cz/rybareni

Novinky i tradiční výrobky 

nejvýznamnějších firem.

Populárně naučné přednášky 

předních osobností rybářského 

světa.

Profesionální ukázky úpravy 

ryb s ochutnávkami.

VÝSTAVA RYBAŘENÍ - RÁJ PRO RYBÁŘE

Rybareni_2015_66x287+4_Sestava 1  2/4/15  3:59 PM  Strá



OPTA 2015 – březen patří zraku
Březen je měsíc jara a nově i veletrhu OPTA 2015. Meziná-
rodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 
2015 se bude poprvé konat ve dnech 20. až 22. března. 
O tomto termínu rozhodli sami vystavovatelé v průzkumu, 
který realizovala společnost Veletrhy Brno, a.s., ve spoluprá-
ci se Společenstvem českých optiků a optometristů. 

OPTA 2015 se bude opět konat v pavilonu B včetně odbor-
ného programu v Lectures Point. Zvýrazněným tématem je 
letos DESIGN & TREND, což se promítne i do soutěže o nej-
lepší exponáty TOP OPTA a TOP OPTA odborné veřejnosti. 
Předsedou hodnoticí komise je pro letošní rok Karel Žol-
nierčík. Chystáme také ukázky práce aranžérů, vzorové 
výlohy budou u stánku SČOO. Zahájení veletrhu OPTA 
proběhne v pátek od 11.00 hod., jeho součástí bude 
předání ocenění TOP OPTA. Poslední den veletrhu pak 
bude předáno ocenění TOP OPTA odborné veřejnosti.

I letos nabídneme návštěvníkům i vystavovatelům Sty-
ling Point, kde vám vizážisté a stylisté poradí s  trendy 
v líčení a pomůžou při výběru brýlí. K dispozici budou také 
kadeřnické a nehtové služby. O formátu akce a dalších no-
vinkách budeme nadále pravidelně informovat. 

Změnami prošla i otevírací doba veletrhu. V pátek a sobotu 
bude OPTA k dispozici návštěvníkům od 9.00 do 19.00 hod., 
v neděli pak od 9.00 do 14.00 hod. 

AGLAJA * AMBG LTD * ARDIX * ARES SK * ESSILOR * EYE 
2000 * FINEST TRADE * JOHNSON & JOHNSON * METZLER 
INTERNATIONAL * Mr. GAIN * NEW LINE OPTICS * OCULUS 
* OPTIKA ČIVICE * OPTILAND * PRONAP CZECH REPUBLIC 
* RODENSTOCK ČR * SAFILO * SAGITTA * SOVER a další.

Připravujeme 

další OPTA IN! 

Rádi bychom poskytli odborným 

návštěvníkům informace o vystavova-

ných prduktech či novinkách v atraktivní 

interaktivní formě ještě před veletrhem. 

Znovu proto připravujeme zpravodaj OPTA 

IN, který je ideální možností prohlédnout si 

prezentace firem, které budou na veletrhu 

vystavovat. Formát zpravodaje OPTA 

IN je totožný s magazínem fairherald 

a v nadcházejících týdnech jej mů-

žete najít na webových strán-

kách www.opta.cz

www.opta.cz
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V Brně se popáté představí veletrh AMPER
Na konci března bude areál brněnského výstaviště patřit elektroni-
ce a elektrotechnice. Již popáté se zde totiž bude konat 23. Mezi-
národní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komuni-
kace, osvětlení a zabezpečení AMPER. 

Přípravy na veletrh vrcholí. Největší veletrh elektrotechniky, elektroniky, automati-
zace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve střední Evropě má potvrzeno více 
než 500 vystavovatelů. V současné době jsou připravovány plány jednotlivých vý-
stavních hal pro číslování expozic, oficiální tiskoviny veletrhu se zadávají do tisku 
a marketingová kampaň je v plném proudu.

O veletrhu AMPER se máte možnost dozvědět z bigboardů po celé ČR, na strán-
kách odborných magazínů a v dalších publikacích, nebo na webových stránkách 
našich partnerů. Zúčastněte se i Vy největšího setkání odborníků z oboru!

www.amper.cz
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Více informací o službě najdete zde >>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě

panel 90x196cm_cz_cz  6/4/14  8:42 PM  Stránka 1

Řekli o nás >>

Regiontour Brno Regiontour Brno

Regiontour BrnoRegiontour Brno

SIRHA Lyon AHR Expo Chicago



kalendář Veletrhů a VýstaV 2015

2015 únor–prosinec

21.–23. 2. STYL

21.–23. 2. KABO

 5.–8. 3.
MOTOSALON  
(Praha – PVA Letňany)

 5.–8. 3. PRODÍTĚ

 5.–8. 3. RYBAŘENÍ

20.–22. 3. OPTA

24.–27. 3. AMPER

 4. 4. MotorTechna Brno

22.–25. 4. IBF

22.–25. 4. DSB

22.–25. 4. MOBITEX

5.–6. 5. STAINLESS

12.–15. 5. MEDICAL Forum

12.–15. 5. REHAPROTEX

14.–16. 5. InDent

19.–21. 5. IDET

19.–21. 5. PYROS/ISET

19.–21. 5. INTERPROTEC

20. 5. SDFI 2015

23.–24. 5. MINERÁLY BRNO

23.–24. 5. GRAND PRIX VINEX

24.–27. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

20.6. MODELLBRNO 

25.–28. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

25.–28. 6. BIOMASA

25.–28. 6. Národní výstava myslivosti

27.–28. 6. PROPET

27.–28. 6. INTERCANIS

27.–28. 6. INTERFELIS

9.–14. 8. ICSMA 17 

22.–24. 8. STYL

22.–24. 8. KABO

 14.–18. 9. MSV 2015

14.–18. 9. Transport a Logistika

14.–18. 9. Envitech

18.–24. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC

31. 10. MotorTechna Brno

3.–6. 11. GAUDEAMUS

5.–8. 11. SPORT Life

5.–8. 11. Caravaning Brno

5.–8. 11. THEATRE TECH

6.–8. 11. IN-JOY

6.–8. 11. Dance Life Expo

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO

20.–21. 11. Veletrh středních škol

4.–13. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena

www.bvv.cz/kalendar
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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele 
veletrhů a výstav BVV
www.bvv.cz
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