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Třicátý ročník mezinárodních potravinářských vele-
trhů, které se na brněnském výstavišti podle svých 
oborových zaměření prezentují pod názvy SALI-
MA, MBK, INTECO a  EMBAXPRINT, představily 
17.–20. února 2016 novinky z  oblasti technologií, 
obalů a  tisku, zařízení pro zpracování potravin, je-
jich úpravy a prodeje. Potvrdily, že se potravinářské-
mu průmyslu daří. Dokládá to účast bezmála osmi 
set vystavujících firem z  36 zemí včetně expozice 
Evropské unie. Nárůst počtu vystavujících firem se 
projevil i nárůstem obsazené výstavní plochy. 

Příznivé období ekonomického růstu a zvýšených tr-
žeb maloobchodu pozitivně poznamenalo atmosfé-
ru letošních mezinárodních veletrhů STYL a KABO, 
které jsou největší prezentací módního průmyslu 
pro český a slovenský trh. Ve dnech 20.–22. února 
představilo své nové kolekce textilu, oděvů, obuvi 
a  kožené galanterie celkem 239 vystavovatelů ze 
14  zemí, zastoupeno bylo 632 módních značek. 
Zcela poprvé se na výstavišti představilo 54 firem, 
35 na veletrhu STYL a 19 na veletrhu KABO. 

Ve společném termínu od 3. do 6. března 2016 se 
na brněnském výstavišti konaly dvě návštěvnicky 
vděčné akce. Veletrh PRODÍTĚ byl určen především 
dětem a maminkám, jimž nabídl kompletní přehlídku 
kočárků, autosedaček, textilu, hraček a další potře-
by. Pro motocyklové nadšence byl veletrh motocy-
klů, čtyřkolek, příslušenství a  oblečení MOTOSA-
LON, který se konal opět v Brně. Účastnily se ho 
všechny motocyklové značky přítomné na českém 
trhu. Ve všech parametrech zaznamenal rekordní 
nárůst ve srovnání s rokem 2014: v rozsahu výstav-
ní plochy, počtu návštěvníků, počtu prezentovaných 
značek i zájmu médií. Jako jediný v České republice 
je MOTOSALON pořádán v gesci motocyklové sek-
ce Svazu dovozců automobilů. 

Již 24. ročník Mezinárodního veletrhu elektrotechni-
ky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení 
a zabezpečení s názvem AMPER, pořádaný firmou 
Terinvest, spol. s  r.o., se pod heslem „veletrh pro 
odvážné a zvídavé“ konal na brněnském výstavišti 
v termínu 15. až 18. března 2016. Podle předběž-
ných výsledků navštívil expozice 605 vystavovatelů 
z 23 zemí rekordní počet návštěvníků. Příští ročník 
se bude konat opět na brněnském výstavišti, a  to 
21. až 24. března 2017. 

Ve dnech od 17. do 20. března 2016 se konala Pro-
dejní výstava rybářských potřeb RYBAŘENÍ. V no-
vém termínu, který výstavu posouvá blíž k zahájení 
rybářské sezony, vyšel pořadatel vstříc požadav-
kům zúčastněných klíčových dodavatelů a  nejvý-
znamnějších importérů, kteří na něm každoročně 
nabízejí kompletní sortiment rybářských potřeb. To 
se odrazilo i  ve vysoké návštěvnosti – přišlo přes 
11 000 zájemců o rybaření. 

V pořadí již 22. ročník Mezinárodního veletrhu oční 
optiky, optometrie a oftalmologie OPTA se ve dnech 

18.–20. března 2016 opět stal obchodním a sociál-
ním setkáním lidí z oboru optiky. Potvrdil růst české-
ho a slovenského trhu i optimistickou nákupní ná-
ladu. Dokládá to nárůst počtu vystavujících firem, 
rozsah obsazené výstavní plochy a především větší 
počet registrovaných odborníků z oboru oční optiky. 

Podle dvouletého cyklu probíhá na brněnském vý-
stavišti závěrečná fáze přípravy komplexu mezi-
národních veletrhů, které tvoří veletrh zemědělské 
techniky TECHAGRO, veterinární veletrh ANIMAL 
VETEX, lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA 
a  veletrh obnovitelných zdrojů energie v  zeměděl-
ství a lesnictví BIOMASA. Společně se budou konat 
v termínu 3.–7. dubna 2016. Za dvacet let své exis-
tence si vydobyl místo jednoho z nejvýznamnějších 
veletrhů agrární techniky v Evropě. 

Od 20. do 23. dubna 2016 se na brněnském výsta-
višti uskuteční mezinárodní Stavební veletrhy Brno, 
které tvoří veletrh IBF, DSB – Dřevo a stavby Brno 
a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. 
Součástí přehlídky bude i Stavební centrum EDEN 
3000. Touto koncepcí pokrývají Stavební veletrhy 
Brno prakticky všechny oblasti stavebnictví – rea-
lizace staveb, stavební řemesla a technologie, sta-
vební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební 
konstrukce a technické zařízení budov. 

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Cukrářský kouzelník Mieczysław Chojnowski
První den veletrhu SALIMA prezentoval své mi-
strovské umění cukrář Mieczysław Chojnowski. 
V tříhodinové prezentaci se polský mistr světa 
v cukrářství pustil do přípravy ořechového dor-
tu a marcipánových rohlíčků.

Podsaditý Chojnowski měl k  ruce překlada-
telku, která tlumočila technologický postup 
přípravy cukrářských pokrmů. Občas se však 
přihlížející diváci obešli i bez překladu, slovům 
cukier, karmel, marcepan rozuměl každý.

Televizní kulinářské pořady mají oproti živým 
prezentacím podstatnou výhodu. Magickým 
slůvkem střih se zkrátí doba přípravy na pár 
minut. V reálném čase musejí přihlížející vydr-
žet. Chojnowski horkou rozmixovanou náplň 
do ořechového dortu pravidelně měřil lasero-
vým snímačem teplot, ale kromě opakovaného 
míchání nemohl snížení teploty urychlit. Vytr-
valost diváků však byla oceněna ochutnávkou 
dortu a marcipánových rohlíčků s dvěma druhy 
náplní – ořechovou a z vaječného koňaku. Tím 
sladké odpoledne skončilo, chuťové pohárky 
propadly kouzlu cukrářského kouzelníka.

Mieczysław Chojnowski se stal mistrem světa 
v cukrářství ve Wiesbadenu v roce 2001. Pra-
videlně se účastní veletrhů a  prezentací, kde 
předvádí umění svého řemesla. Zaměřuje se 
především na výrobu dortů a dekorace z kara-
melu, čokolády i  marcipánu. Také vychovává 
mladé cukráře, kteří slaví úspěchy na polských 
i  mezinárodních soutěžích. Mimo jiné zaškolil 
i šest mistrů Polska.
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Patentovaný solární výčep není pouhým 
experimentem, vedoucím do slepé ulič-
ky. Právě naopak, cestu ke slovenskému 
výčepu si nacházejí zákazníci z Evropy, 
Afriky, Jižní Ameriky a Blízkého východu. 
Myšlenka výčepu na solární energii není 
výstřední, možnosti využití jsou v  pod-
statě neomezené. Vždyť užitečné věci 
jsou ty, které bláznovství podnítí a  dů-
vod napíše. „Kolega jednou zmeškal za-
čátek hudebního koncertu, protože stál 
ve frontě na pivo daleko od pódia. To byl 
jeden z impulzů, proč dát solárnímu vý-
čepu šanci,“ uvedl Martin Struhár. 

Zařízení je vhodné zejména tam, kde 
není dostupná elektřina. Výčep je ener-
geticky samostatný, vybavený chladícím 
zařízením pro dva KEG sudy. O napájení 
se starají střešní polykrystalické fotovol-
taické panely, umístěné tak, aby získá-
valy energii i  v nepříznivých slunečních 
podmínkách. Automaticky se natáčejí za 
sluncem a v případě manipulace s výče-
pem je lze odmontovat.

„Energie se ukládaná do baterií, takže 
lze normálně fungovat i v noci. V základ-

Vychlazené pivo na poušti nebo na vrcholu hory
Na potravinářském veletrhu SALIMA byla řada výčepů, ovšem jen jeden nad všemi vyčníval – zásluhou 
solárního panelu umístěného na kovové konstrukci. Solární výčep z dílny firmy CoolArt Technology s.r.o. 
prezentoval možnosti servisu nápojů bez nutnosti připojení do elektrické sítě. „Nápoje můžete chladit na 
libovolném místě na světě, v centru fotbalového hřiště, na golfovém hřišti, na letním festivalu, v poušti 
nebo vrcholu hory,“ vysvětlil Martin Struhár, výkonný ředitel CoolArt Technology.
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ní verzi dodáváme baterii s  výdrží 24 hodin, 
dále máme kapacitu na 48 hodin. To se ale ba-
víme o kapacitě za naprosté tmy,“ upozorňuje 
Struhár na fakt, že výčet se bude ve větší či 
menší míře pořád nabíjet.

Zepředu výčepu se vedle místa na reklamu 
a  LCD obrazovky s  Wifi nachází další solár-
ní panel, generující energii i  ve stínu. „Ten je 
prakticky nerozbitný. Nachází se totiž před vý-
čepem, tudíž v místě, kde budou stát zákazní-
ci,“ objasnil Struhár.

Maximální výkon solárních panelů je 630 Wp 
(watt peak je jednotkou špičkového výkonu 

dodávaného solárním zařízením za ideálních 
podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodáva-
ný panelem nebo systémem za běžného bez-
oblačného letního dne). Pokud se provozova-
tel nechce spoléhat jen na energii ze slunce, 
může výčet připojit do běžné elektrické sítě. 
Zařízení rovněž obsahuje měnič na AC 203 
V, aby dodával energii malým spotřebičům. 
„Opakovaně se mluví o  registrovaných po-
kladnách, takže jsme na ně připraveni. Nabíjet 
můžete i  telefon, ať už ze sítě nebo USB zá-
suvky,“ pokračoval Struhár.

Objem chladicího boxu je 230 l.  Součást vy-
bavení tvoří pohybový alarm a kamerový sys-

tém s  propojením na chytrý telefon. V  plné 
konfiguraci je zařízení osazeno dvěma sudy 
a  dvěma výčepy. Druhá konfigurace nabízí 
variantu jednoho čepovaného sudu a jedno-
ho chlazeného sudu. Třetí konfigurace nabí-
zí zařízení pouze jako obyčejnou chladničku. 
V  chladicím prostoru lze dosáhnout teploty 
až –2 °C. 

Na veletrhu SALIMA byl k  vidění prototyp. 
V CoolArt Technology mají v plánu malosério-
vou výrobu o dvaceti kusech. Struhár nicméně 
podotknul, že všechny kusy jsou již pro obrov-
ský zájem vyprodány. Cena výčepu je bezmála 
10 000 eur.
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Porota ohodnotila třiatřicet pivovarů, mezi něž byly rovnoměrně rozděleny zlaté, stříbrné a bronzové koruny. O umístění v soutěži rozhodoval 
počet hlasů tří porot, které hodnotily kvalitu piva, přítomnost cizích vůní a chutí, pitelnost, předpoklady piva pro úspěšný prodej a rovněž origi-
nalitu i celkový dojem z chuťového profilu piva. Degustace se uskutečnila v prvním únorovém týdnu v Praze a o několik dní později se zástupci 
pivovarů dozvěděli výsledek.

Zlaté koruny
Klášterní pivovar Strahov, Praha
Kounický pivovar, Kounice
Pivovar Clock, Potštejn
Pivovar Kocour, Varnsdorf
Pivovar Matuška, Broumy
Pivovar Mazák, Dolní Bojanovice
Pivovar Modrá hvězda, Dobřany
Pivovar Permon, Sokolov
Pivovarský dům Praha
Pivovarský dvůr Zvíkov, Zvíkovské Podhradí
Únětický pivovar, Únětice

stříbrné koruny
Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha, 
Praha
Joe´s Garage, Plzeň
Městský Podorlický pivovar, Rychnov 
nad Kněžnou
Pivovar Hendrych, Vrchlabí
Pivovar MMX, Lety u Dobřichovic
Pivovar Podlesí, Příbram
Rodinný pivovar Bravůr, Loučná nad Desnou
Slavkovský pivovar, Slavkov u Brna
Zámecký pivovar, Frýdlant
Zámecký pivovar, Chotoviny
Zámecký pivovar, Ostrava–Zábřeh

bronzové koruny
Hostinec a pivovar U Koníčka, Vojkovice
Petr Hauskrecht – Parní pivovar, Brno
Pivovar Cvikov
Pivovar Faltus, Česká Třebová
Pivovar Hostivar, Praha
Pivovarský dům Ostrava
Pivovarský dvůr Purkmistr, Plzeň
Podklášterní pivovar Třebíč
Staňkův rukodělný pivovárek, Praha–Třebonice
Valašský pivovar v Kozlovicích
Zámecký pivovar a hostinec U Paní 
Magdaleny, Všeradice

Na veletrhu SALIMA se rozdávaly pivní koruny. Lépe řečeno časopis Pivo, Bier & Ale ocenil vítěze 
degustační soutěže ceny České a moravské pivní koruny 2016. Zlatými korunami se po skončení prvního 
dne veletrhu pyšnilo jedenáct pivovarů.

Zlatá, stříbrná a bronzová piva
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Souběžně s veletrhy SALIMA, MBK a INTECO se konal i Mezinárodní 
veletrh obalů a tisku EMBAXPRINT, kde mj. došlo k podpisu o rozšíře-
ní spolupráce mezi Středočeským technologickým institutem CEITEC 
VUT a firmou ROLOFOL a.s., vyrábějící průtažné balicí folie.

„Podpis smlouvy o 
rozšířené spoluprá-
ci s  CEITEC VUT pro 
nás znamená vědeč-
tější pojetí ve výrobě 
a chování našich fó-
lií. Vědecké poznání 
přispívá ke zvýšení 
úrovně fólií, což je pro 
náš další vývoj vel-
mi důležité,“ prohlásil 
na veletrhu EMBAX-
PRINT Martin Janča, 
account manager fir-
my ROLOFOL a.s.

Stěžejním produktem firmy je fólie ROLOfilm XT s vysokou moleku-
lární strukturou. Díky unikátnímu způsobu zpracování si film zacho-
vává vysokou tuhost při minimální tloušťce a vysokou odolnost proti 
propichu. „Má vysokou pevnost a nahrazuje tím fólie větší tloušťky. 
Zákazníkům tím pádem přináší výraznou úsporu na hmotnosti obalu 
a samozřejmě ekonomický přínos,“ pokračoval Janča.

Fólie představuje evropskou i světovou špičku. Podpisu smlouvy se zú-
častnil také vedoucí vývojových laboratoří firmy DOW ze švýcarského 
Horgenu. Právě tato firma dodává kvalitní granuláty, z nichž se ROLO-
film TX vyrábí a s nimiž čeští technologové pracují ve výrobních závo-
dech. Klíčovou surovinou je špičkový ethylen-oktenový kopolymer.

Fólií ROLOfilm TX však vývoj nekončí. „Pořád existuje prostor pro nové 
technologie. S tím je úzce spjat vývoj granulátů. Právě poznatky od in-
stitutu CEITEC nám budou velmi nápomocné,“ dodal závěrem Janča.

Není fólie jako fólie
Do potravinové fólie zabalíte potraviny a do fólie na velké roli cokoliv ostatní. Asi tímto způsobem rozdě-
luje laik užitečnost běžně dostupných fólií. Ovšem svět balicího materiálu je mnohem  sofistikovanější. 
Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci veletrhu EMBAXPRINT.
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Módní přehlídky na veletrzích STYL a KABO
STYL SHOW

První přehlídka na veletrzích módy STYL a KABO, zaměřená na dámskou a pánskou módu, nesla název STYL SHOW. Na molu byly k vidění spo-
lečnosti a značky TRAMONTANA, MODĚVA, SOCCX, DOMENICA BENSO, CAMP DAVID, DIANE LAURY a C´EST BEAU LA VIE. Veletržnímu molu 
dominovala dámská móda pro podzim – zimu 2016. Cílila na současnou ženu, která je mladistvá, pracuje, aktivně tráví volný čas a současně se 
chce cítit ve vycházkovém i pracovním oblečení pohodlně. 

další foto
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LINGERIE SHOW

V rámci přehlídky LINGERIE SHOW bylo představeno osm kolekcí firem, zaměřených především na spodní prádlo a noční oblečené. Jedná se 
o společnosti a značky WERSO, SASSA, SCHIESSER, EWLON, PLEAS, MISS ROSY, FELINA a CONTURELLE BY FELINA. Zajímavým doplňkem 
přehlídky elegantního prádla byla i dvojice modelů v předškolním věku nebo čtyřnohý model v ladícím oblečku.

další foto
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Po více než padesáti letech se Čezeta vrací, tentokrát jako luxusní skútr s elektrickým pohonem. Strhující  
výkon, kvalitní materiál a nové technologie jsou hlavními atributy nového typu 506. „Padesát let ležela 
v koši, ale teď má smysl. Společnost přechází z benzínu na elektřinu, což může mít vliv na úspěch skútru,“ 
prohlásil na veletrhu MOTOSALON Neil Eamonn Smith, konstruktér nové Čezety.

V letošním roce plánuje Smith vyrobit v České republice zhruba 800 kusů. Designem navazuje 
na předchozí typy 501 a 502, které nesou nezaměnitelný rukopis konstruktéra Jarosla-
va Františka Kocha. V období padesátých a šedesátých letech 20. století bylo 
prodáno více než 100 000 kusů.

Díky elektomotoru s výkonem 8 kW dosahuje nová Čezeta 506 
rychlosti 95 km/h a pojezdová vzdálenost je až 200 km. V základ-
ní výbavě se dodává s motorem o výkonu 6 kW, jehož nabití trvá 
čtyři a půl hodiny. Nicméně Smith podotýká, že pracují na zaříze-
ní, které nabije baterii do 25 minut.

Nulové emise a minimální provozní náklady jsou hlavními 
přednostmi Čezety. K dalším zajímavostem patří ovládání 
výkonu elektromotoru prostřednictvím aplikace v telefonu. 
Ze standardního motoru 6 kW lze dostat výkon až 9 kW. 
Díky tichému provozu je možné poslouchat hudbu z vestavě-
ných reproduktorů, využívajících systém Bluetooth.

Budoucí majitelé Čezety 506 si mohou vybírat z široké palety barev, 
včetně originální dvoubarevné retrokombinace. „Pro vyhledavače 
opravdu unikátního stylu nabízíme možnost ručního nástřiku barev podle 
vlastní specifikace,“ uvedl Smith.

Cena Čezety 506 je úctyhodných 9900 eur.

Motosalon 2016: 
Legendární Čezeta je zpět s elektrickým motorem
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Co vás přimělo přivézt Čezetu zpět k životu?
Čezeta je ikona. V Anglii máme Mini, v Německu je Volkswagen Brouk a Česko má Čezetu. Je úplně jiná než ostatní skútry. Padesát 
let ležel její design v koši a je škoda, že Čezetu nikdo nechtěl vyrobit. Z obchodního hlediska má smysl. Má unikátní design a pře-
šla z benzínu na elektřinu. 

byla elektromotor první volbou?
Na elektromotor jsme mysleli od počátku. Před dvěma až třemi lety nepřicházel elektromotor v úvahu, protože baterie 
neměly rozumnou kapacitu. V současnosti je možné pořídit elektročlánky s dlouhou výdrží od Panasonicu, jež pou-
žívá například Tesla. Náš motor má dojezd 200 km a je účinnější než benzínový. 

Přesto je zatím o Čezetu malý zájem. Čím si to vysvětlujete?
Částka 10 000 eur je poměrně vysoká, ale není reálné vyrábět a prodávat takový skútr 
za méně než deset tisíc. Zisk máme jen deset procent z každého kusu. Na druhou 
stranu doufám, že část společnosti má možnosti Čezetu zakoupit. Čeká nás 
první rok, takže uvidíme. Každopádně by byla škoda, kdybychom zůstali jen  
u jednoho zákazníka. 

Kde se bude Čezeta vyrábět?
Plánujeme ji vyrábět v České republice. Samozřejmě ji můžeme nechat dě-
lat v Číně, a bude to levnější, ale nevidíme v tom smysl. Cena je sice vyšší, 
ale jsme schopni vyrábět díly špičkové kvality.

Neil Smith: Čezeta je českou ikonou
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Ikonická motocyklová značka Harley-Davidson představila na veletrhu MOTOSALON vedle věrně známých 
modelových řad i projekty na letošní rok. Jak prozradil marketingový ředitel firmy pro Českou republiku a Slo-
vensko Michal Fric, ponese se v duchu řady Dark Custom, soutěže přestaveb Battle of the Kings, jízdy snů 
Discover More a tradiční akce Prague Harley Days. „Od připravovaných projektů si slibujeme zvýšení povědo-
mí o značce. Nejen z pohledu motocyklů, ale i oblečení a dalšího příslušenství,“ prohlásil na veletrhu Fric.

battle of the Kings
První ročník soutěže dealerských 
přestaveb se setkal s  nebývalým 
úspěchem a není divu, že Harley-
-Davidson uspořádal jeho pokra-
čování. Hlavní roli v  soutěži hraje 
zručnost mechaniků H-D, kteří do-
stali k dispozici více než 9000 ka-
talogových položek a  jejich cílem 
bylo připravit zákazníkovi stroj na 
míru. Za pomyslné malířské plát-
no byl letos zvolen model Iron 883. 
Práce mechaniků je u konce a od 
poloviny března jsou jejich výsled-
né kreace v rukou veřejnosti a od-
borné poroty, které svými hlasy 
rozhodnou o  vítězi. Tři nejúspěš-
nější přestavby mohli návštěvníci 
zhlédnout přímo na MOTOSALO-
NU v Brně.

Discover More
„Druhý projekt rovněž vychází 
z loňského roku. Od poloviny břez-
na do konce dubna si mohou lidé 
rezervovat zkušební jízdy s mode-
lovou řadou Touring, přičemž vy-
losovanému šťastlivci poskytne-
me na dva týdny motocykl Touring 
s kapesným 5000 eur,“ lákal Fric. 
Dva letní týdny v  sedle motocy-
klu kdekoliv na světě, přesně po-
dle představ vítězného kandidáta, 
k tomu pohádkové kapesné a  jíz-
da snů může začít. Nakonec loň-
ský vítěz Luis Castilla, který strávil 
na H-D Street Glide dva měsíce 
při cestě napříč Evropou, je toho 
dokonalým důkazem. Jeho zážitky 
a  tipy na nejlepší trasy naleznete 
na speciální stránce tvořené jezdci 
pro další následovníky. www.grea-
testrides.eu.

Dark Custom all Inclusive
Iron 883 je jedním z  motocyklů 
aktuálního modelového roku řady 
Dark Custom. Ta speciálně cílí na 
mladé jezdce a nabízí hbité stro-
je, které jsou přímo stvořeny pro 
městský provoz, lehce se ovládají 
a může si na ně troufnout i začá-
tečník. Značka H-D zároveň při-
chází s voucherem Dark Custom. 
Jedná se o pouzkaz v hodnotě až 
21 000 Kč a jeho držitel má mož-
nost zakoupit si v showroomu H-D 
jakékoliv příslušenství.

Prague harley Days
První zářijový víkend ožije Praha 
v rytmu Harley-Davidson. Již třetí 
ročník Prague Harley Days bude 
mít třídenní program, v němž po-
řadatelé připravili výstavu mo-
tocyklů, testovací jízdy zdarma, 
speciální rodinnou zónu, večerní 
program a  další zábavu včetně 
očekávané spanilé jízdy centrem 
Prahy. 

harley-Davidson vyrazil do roku 2016 se čtyřmi projekty
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Míra Lisý prezentoval na pódiu veletrhu 
MOTOSALON bezpečnostní airbagovou 
vestu a pokud si zrovna nenechával dávat 
rány do těla baseballovou pálkou, manévro-
val s motocyklem mezi těsně rozestavěnými 
dopravními kužely. Na veletrhu totiž upozor-
ňoval, že motoškola se nemusí hodit pou-
ze začátečníkům: „Motocykl je celoživotní 
vzdělávací záležitost,“ prohlásil Míra Lisý. 

Považujete školení motorkářů za důležité?
Myslím, že v současné uspěchané době, která 
má hodně nástrah, je nutností. Netvrdím, ať 
chodí jen ke mně, ale obecně do motoškol. 
Motocykl je celoživotní vzdělávací záležitost. 
Jeden trénink dobrého jezdce neudělá, proto 
máme v rámci naší motoškoly několik stupňů 
výuky – základní na letišti, v terénu, na okru-
hu a podobně.

Kolik tréninků by měl člověk absolvovat?
To je subjektivní. Každý člověk je v učenlivosti 
jiný. Existují případy lidí, kteří jsou na tom po 

absolvování jednoho nebo dvou tréninků velmi 
dobře. My máme školu postavenou na individu-

álním přístupu a každému se věnujeme osobně. 
V našich klimatických podmínkách je zima velmi 
dlouhá a člověk vypadne po sezoně z rytmu, tudíž 
jarní trénink v motoškolách je určitě dobrou volbou. 

Míra Lisý doporučuje jarní trénink v motoškole
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Měli by motoškolu absolvovat i lidé na skútrech?
Skútry jsou trochu nešvar v tom, že majitel řidičáku typu B automaticky 
získá oprávnění na skútr, aniž by ho v autoškole vyzkoušel. To je špatně. 
Skútry jezdí poměrně rychle, existuje spousta nástrah a udělat si na něm 
motoškolu rozhodně není špatným rozhodnutím. Tento kurz v naší moto-
škole nenabízíme pro nedostatek času, ale vítám firmy, které skútry zahr-
nují.

Musí si člověk přivézt vlastní motorku, nebo mu ji v motoškole za-
půjčíte?
Máme základní stupeň tréninku s názvem motoškolka. Jedná se o případy, 
kdy člověk nevlastní motocykl, nebo teprve hodlá získat řidičský průkaz. 
Zapůjčíme mu malou Hondu 125 ccm, na které se učí úplné základy, a po-
tom pozná, zdali na ježdění s motorkou má. Jinak se tréninky konají na 
vlastních motorkách na letištích. Jsem přesvědčen, že trénovat by se mělo 
na motorkách, s nimiž je člověk zvyklý jezdit. Pochopitelně ty extrémní pří-
pady náklonu, brzdění a podobně si mohou zájemci vyzkoušet na našich 
speciálních motocyklech s padacím rámem.
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další foto

fairherald
PRODÍTĚ 2016
Veletrh PRODÍTĚ si užily nejen maminky, které si vybíraly z široké nabídky dětských potřeb, ale i děti, pro něž byl připraven báječný doprovodný 
program – Mimoni, Transformer Show, Ledové království, karneval s Dádou Patrasovou nebo taneční dopoledne s Honzou Onderem a Luckou 
Hunčárovou.
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další foto

RYbaŘENÍ 2016
Výstava Rybaření přilákala rekordních více než 11 000 návštěvníků, kteří si vybírali z široké nabídky sortimentu rybářských potřeb. Nechyběl ani 
doprovodný program se zajímavými přednáškami a praktickými ukázkami. Největší úspěch sklidila přednáška Karla Nikla, který radil jak správně 
lovit na plovoucí boilies.
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V polovině března se na brněnském výstavišti uskutečnil tradiční veletrh oční optiky, optometrie a oftalmo-
logie. Hned první den veletrhu OPTA bylo rozdáno ocenění TOP OPTA pro nejlepší exponáty. Cenu si od-
nesly brýlové obruby, čočky zlepšující vidění za volantem, simulátor virtuální reality a zábrusový stroj.

Rodenstock R8010
Čistá elegance je patrná z nové série brýlových obrub Rodenstock R 
8010, za jejímž vznikem stojí práce německých inženýrů. Při výrobě byly 
použity nejkvalitnější přírodní materiály a díky inovativnímu systému vý-
měnných stranic má každý zákazník možnost vytvořit si ze široké palety 
materiálů vlastní unikátní brýle.

Zákazníci mají na výběr tvarovatelné stranice z materiálu Air Aluminium, 
který byl vytvořen procesem anodizace speciálního druhu kovu, na je-
hož vývoji se firma Rodenstock podílela. Dalším volitelným materiálem 
je přírodní dřevo. Speciálním předzpracováním materiálu získávají ob-
ruby z bukového dřeva nejen vysokou flexibilitu, ale také permanentní 
tvarovatelnost. Každá stranice se vyrábí vždy z jednoho kusu masivní-
ho dřeva, což zaručuje perfektně hladký povrch. Třetím materiálem je 
exkluzivní rohovina buvola indického, získávaná z chovu těchto zvířat. 
Decentní mramorování tohoto trvanlivého materiálu je působivé a záro-
veň unikátní. Navíc pro alergiky představuje stylovou a vysoce funkční 
alternativu klasických materiálů.

„Naše firma je hrdá na ocenění TOP Opta,“ uvedl produktový manažer 
Libor Pivoňka. „Každé ocenění pro nás znamená informaci, že si držíme 
silnou pozici na trhu a dokážeme našim partnerům přinést něco výji-
mečného, co pomůže ve společném podnikání a posunutí se směrem ke 
koncovému zákazníkovi, jenž získá větší komfort a technickou inovaci,“ 
dodal Pivoňka.

Ceny TOP Opta získaly brýle z buvola indického, čočky pro 
řidiče i simulátor virtuální reality
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brýlové čočky ZEIss Drivesafe
„Podstatné je, že se jedná 
o  celodenní čočku, která 
zlepší vidění při řízení auto-
mobilu,“ vysvětlil ředitel di-
vize Zeiss Group Vlastislav 
Troják. „Čočka byla vyvíje-
na ve spolupráci firem Zeiss 
a Mercedes. Cílem byl vznik 
celodenně nositelné čočky, 
která by zároveň přinesla vý-
hody pro řidiče.“

První výhodou je lepší vidě-
ní při špatných světelných 

podmínkách, například během stmívání, dešťových srážek, oblačných 
dnů a nočního řízení. Zeiss vzal v úvahu různé světelné podmínky a ve-
likost zorničky, čímž zlepšil koncept brýlí k dosažení přirozeného vidění 
za všech podmínek. 

Další předností je snížení oslnění během noci. „V současnosti mají nová 
auta LED nebo xenonové přední světlomety, vyzařující v určité vlnové 
délce modré světlo. Zeiss přesně stanovil míru modrého světla, které 
prostřednictvím čoček odblokoval. To znamená, že protijedoucí auta to-
lik neoslní,“ pokračoval Troják.

Nesporným kladem je i ostré vidění silnice, palubní desky a zrcátek. Od 
řidičů se vyžaduje vysoká míra pozornosti. Sledují pohyb na vozovce, ve 
zpětných zrcátkách a na palubní desce. V této situaci je nezbytné dy-
namické vidění. Aby mohly progresivní brýle rychle přeostřit na palubní 
desku a zrcátka, firma Zeiss vyvinula čočky s optimalizovanými zónami 
pro viditelnost na delší a střední vzdálenosti, čímž omezila nutnost pro-
vádět horizontální pohyb hlavy.

Nautilus

„Jedná se o aplikaci umožňující prezentovat virtuální realitu dostupným 
způsobem. Zjednodušeně se jedná o simulátor pro zákazníky. V oční op-
tice se kombinuje zdravotnický a technický obor, takže pokud podává-
me zákazníkovi výklad, většinou se může v pojmech ztratit. S Nautilem 
mu můžeme všechno ukázat v  praxi,“ uvedla produktová manažerka 
Kateřina Ševcová.

Zjednodušeně jde o zobrazovací zařízení virtuální reality, což není v obo-
ru optiky žádná novinka, nicméně Nautilus umožňuje simulovat i augu-
mentovanou realitu. Pomocí kamery lze přepnout do režimu reálného 
prostředí a zákazník si v praxi vyzkouší vidění s různými čočkami. 

„Zobrazovacím zařízením může být cokoliv. Smartphone nebo iPad. Na-
ším know-how je právě software, umožňující simulovat vidění,“ doplňuje 
Ševcová

Nautilus je na trhu od konce loňského roku. „Pro jeho oficiální veletržní 
premiéru jsme si vybrali právě veletrh OPTA a jsme velice rádi, že přístroj 
získal cenu TOP Opta,“ dodala Ševcová na závěr.
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briot attitude
Zábrusový stroj Briot Attitude je klasické zařízení, které však 
vyniká novými vlastnostmi, jež měly velký vliv na zisku oce-
nění TOP Opta. „Unikum přístroje je scanner mechanického 
kopírování obrub. Klasické zábrusové stroje mají kopírovací 
hrot v kolmé rovině, nicméně Briot Attitude disponuje naklá-
pěcí jehlou a je schopen lépe zvládat zakřivení,“ vysvětlil Petr 
Novotný z firmy Omega Optix. 

Další předností je nový způsob optického kopírování čočky. 
„Doteď se čočka pokládala konkávní stranou čili prohnutou 
stranou. Problém byl v tom, že čočka se na více místech dotý-
kala plochy, a tudíž nikdy nebyla zcela rovně. S Briot Attitude 
je možné položit čočku konvexní stranou a gravitací se sama 
vycentruje. Proto jsme technologii nazvali GraviTech,“ dodal 
Petr Novotný.
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Veletrh aMPER na brněnském výstavišti hostil vedle elektrotechnických zařízení i specializované 
odvětví automobilového průmyslu – a sice automobily na elektřinu a hybridní pohon. Nejobdivova-
nějším strojem byl minimálně z hlediska designu sportovní automobil bMW i8.

Mnichovská automobilka se pyšní opravdu 
unikátním sportovním automobilem, jenž kom-
binuje prvky spalovacího motoru a elektro-
motoru. Zároveň dbá na prvotřídní dynamiku 
a radost z jízdy, která v případě typu i8 produ-
kuje minimální emise a drží úměrnou spotřebu 
paliva. BMW i8 na volné ploše před pavilonem 
F vyčnívalo nad svými elektrickými kolegy 
dalších světových automobilek, dokonce i nad 
sesterským vozítkem BMW i3. 

Sportovní zaměření i8 je patrné na první po-
hled. Karosérie byla laděna v aerodynamic-
kém tunelu a výsledkem práce inženýrů jsou 
detailně propracované komponenty, využívající 
proudění vzduchu ke zlepšení jízdních vlast-
ností. Hlavním znakem jejich práce jsou napří-
klad zakrytá maska chladiče, vzduchové clony 

v předním nárazníku nebo difuzor za zadní 
nápravou. 

Design však není všechno. Model i8 soustředí 
největší pozornost především na to, co se mu 
skrývá pod kapotou. BMW kombinuje prvky 
pohonu spalovacího motoru a elektromotoru, 

jehož lithiumiontový akumulátor je umístěn 
do středového tunelu v interiéru mezi řidičem 
a spolujezdcem. Elektromotor o výkonu 96 kW 
zajišťuje pohon předních kol a lze jej dobíjet 
z konvenční elektrické zásuvky. Tento unikátní 
plug-in hybridní systém, vyvinutý a vyráběný 
BMW Group, umožňuje dojezd čistě na elektři-

nu do vzdálenosti až 37 kilometrů a maximální 
rychlost až 120 km/h. Naopak tříválcový spa-
lovací motor BMW TwinPower Turbo generuje 
výkon 170 kW a pohání zadní kola. Součinnost 
obou hnacích jednotek se vyznačuje příklad-
nou účinností a také zajišťuje aktivně řízený 
pohon všech kol. Celkový výkon hnací sou-

Vyberte si: sportovní bMW na benzín i elektřinu
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stavy činí 266 kW. Maximální rychlost vozu 
je 250 km/h. Sprint z 0 na 100 km/h zabere 
pouze 4,4 s, přičemž spotřeba – vypočítaná 
v kombinovaném cyklu EU pro plug-in hyb-
ridní vozy – činí pouze 2,1 l/100 km a 11,9 kW 
elektrické energie. To se rovná 49 gramům 
CO2 na kilometr. Jen pro srovnání, průměrná 
hodnota emisí CO2 u všech nových aut za rok 
2015 měla podle analýzy hodnotu 119,3 gramu 
na kilometr.

Sportovní automobil samozřejmě vyžaduje 
sportovní jízdu, nemluvě o průjezdu městskou 
zástavbou. V běžném městském provozu a při 

spolupráci obou motorů si vůz řekne o méně 
než 5 l/100 km. Pokud se denní dojíždění 
skládá z delších dálničních úseků a okresních 
silnic, inteligentní řízení pohonné jednotky 
v BMW i8 je schopné udržet průměrnou spo-
třebu pod hranicí 7 l/100 km. A pokud se vůz 
používá na dlouhé přesuny, průměrná spotře-
ba se nepřehoupne přes hranici 8 l/100 km. 
Stále se tak jedná o hodnoty, o nichž si kon-
venční sportovní vozy mohou nechat zdát.

Pozoruhodné na BMW i8 je proces vývoje. Od 
fáze konceptu až do sériové výroby se dostal 
jen v minimálně upraveném provedení. Kon-

cept byl poprvé představen na frankfurtském 
autosalonu v roce 2011 a o čtyři roky později 
se modelu i8 prodalo jen v roce 2015 rovných 
5456 kusů. BMW i8 lze potkat i na českých 
silnicích. 

Délka BMW je 4689 mm, na šířku má 1942 mm 
a na výšku 1297 mm. Sportovní charakter se 
odráží také v dlouhé kapotě, jasně viditelných 
aerodynamických prvcích, protáhlé linii stře-
chy, krátkých převisech a dlouhém rozvoru 
v hodnotě 2800 mm. Pořizovací cena BMW i8 
je 3 564 600 Kč včetně DPH.
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Pokud přemýšlíte, kam na výlet za nevšední podívanou s nádechem jara, pří-
rody a venkova, zajeďte se podívat do brna na veletrhy TEChaGRO, aNIMaL 
VETEX, sILVa REGINa a bIOMasa.

Zemědělská technika, hospodářská zvířata, 
myslivci i České Miss

Jarní agrární veletrh TECHAGRO se koná na výstavišti v Brně od neděle 
3. dubna do čtvrtka 7. dubna. Je určen všem zemědělcům, farmářům, 
chovatelům, zahrádkářům, lesníkům, myslivcům a vůbec všem milov-
níkům přírody a krásné krajiny. Výstavní areál se všemi třinácti pavilony 
a přilehlými venkovními plochami zaplní přes sedm set vystavovatelů - 
českých výrobců a prodejců zahraničních značek. Nově v areálu vyroste 
i montovaná krytá hala s rozlohou 5000 m2.

Největší výstavní plochu tradičně zaujme zemědělská technika na téměř 
84 tisících metrů čtverečních. Firmy představí nejmodernější mode-
ly traktorů, sklízecích mlátiček a řezaček,  technologie pro živočišnou 
výrobu i stroje a zařízení pro práci v lese.  Na své si jistě přijdou  drobní 
farmáři a zahrádkáři, neboť zde najdou malou zemědělskou mechaniza-
ci, sekačky, minitraktory, techniku pro údržbu zeleně, ale i osivo, sadbu, 
agrochemii a další zemědělské potřeby.

soutěž o zahradní traktor a brokovou kozlici
Pro návštěvníky veletrhů je připravena soutěž o zajímavé ceny. Zakupte 
si vstupenku na pokladně nebo online, na vstupence vyplňte soutěžní 
otázku a vhoďte do osudí na stáncích ProfiPress nebo Lesnické práce. 
Soutěžní otázka zní:

Kolik návštěvníků přijde na veletrhy TEChaGRO, aNIMaL VETEX, 
sILVa REGINa, bIOMasa 2016?

Vítězem se stává účastník, který se svým tipem nejvíce přiblíží skuteč-
nému počtu návštěvníků. Soutěžit můžete o vámi vybranou cenu:

Zahradní traktor Stiga Estate 5092 H- odevzdávat na stánku Profi Press 
s.r.o. v pavilonu V, st. č. 015

Broková kozlice Cynergy Hunter - odevzdávat na stánku Lesnická prá-
ce s.r.o. v pavilonu Z st. č. 001
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autogramiáda Českých Miss 
V úterý 5. dubna navštíví brněnské výstaviště 
vítězky soutěže Česká Miss a v rámci připra-
vené autogramiády se návštěvníkům představí 
Nikol Švantnerová (Česká Miss 2015), Andrea 
Kalousová (Česká Miss World 2015) i Karolína 
Mališová (Česká Miss Earth 2015). Jménem 
pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA, 
a. s., která je partnerem soutěže Česká Miss 
a vystavovatelem veletrhu TECHAGRO, Vás 
zveme na autogramiádu nejkrásnějších dívek 
České republiky, která proběhne v pavilonu Z 
na podiu pro doprovodné programy, a to od 
14:30 do 15:00 hod.

aplikace
Na webových stránkách, přes google play 
nebo AppStore, si můžete stáhnout do svých 
chytrých telefonů aplikaci, která vám pomůže 
naplánovat si návštěvu veletrhu předem. Apli-
kace obsahuje doprovodné programy a další 
důležité informace. Ke stažení zdarma!

Prezentace loveckých zbraní
Velmi oblíbenou část SILVY REGINY tvoří 
expozice loveckých zbraní a střeliva. Najdete 
zde kulovnice, brokovnice, malorážky různých 
typů a značek. Součástí výstavy bude i expo-
zice mysliveckých trofejí, loveckých interiérů, 
dřevěných staveb, uměleckého nábytku, vzác-
ných uměleckých výrobků z paroží a kůží. Ori-
ginální kousky s přírodními motivy lze pořídit u 
uměleckých řemeslníků, převážně výrobky ze 
skla, keramiky, rytiny, zbraně, nože a šperky.

Zvířata do zahrady i do stáje
Asi největší podívanou pro návštěvníky veletr-
hu je tradičně výstava hospodářských zvířat. V 
pavilonech i na venkovní ploše vyrostou stáje 
pro téměř tři sta kusů skotu, ovcí, koz, prasat 
a koní. Zvířata zde předvedou nejlepší čeští 
chovatelé a samotná přehlídka je zážitkem pro 
velké, ale i malé diváky. Chovatelské svazy si 
připravili zajímavý doprovodný program včetně 
ochutnávek mléčných produktů, ukázek dojení 
či zpracování ovčí střiže.
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Timbersport
Na SILVA REGINĚ budou probíhat také ukázky 
práce ručních strojů a nářadí pro práci v lese. 
Konkrétně třídenní dřevorubecká show STI-
HL TIMBERSPORTS SERIES, což je moderní 
podoba dřevorubeckých soutěží, nabídne 
adrenalinovou podívanou na obratné počínání 
siláků se sekerami a ručními pilami. Nejlepší 
čeští závodníci tohoto „chlapského“ sportu 
v čele s vicemistrem světa a čtyřnásobným mi-
strem Evropy Martinem Komárkem předvedou 
soutěžní disciplíny zahrnující i řezání s motoro-
vou pilou s extrémním výkonem přes 60 koní. 
Poklidnějším, nikoliv však méně zajímavým 
vystoupením, bude ukázka dřevosochání od-
borníků společnosti Husquarna. Jejich zruční 
řemeslníci pomocí seker a pil vytvoří během 
krátké doby doslova umělecká díla. Na travna-
té ploše u pavilonu F se také pustí do stavění 
krmelce.

Výstava Lobkowitzův dům 
Část pavilonu Z je věnována výstavě Lobkowi-
tzův dům. Návštěvníci zde uvidí rodové trofeje, 
kolekce historických map a uniforem či histo-
rické kočáry. Potvrzen je historický kočár Ber-
line zapůjčený Muzeem kočárů. Byl vyroben 
na objednávku kolem roku 1820 Vídeňskou 
firmou Simon Brandmaeier. Jedná se o čtyř-
místný dvorní kočár, který sloužil Olomouckým 
biskupům a arcibiskupům v 19.století. 

Traktor budoucnosti očima 
studentů
Agrotec vyhlásil studentskou soutěž o nejlepší 
design traktoru pro rok 2050. Výsledky stu-
dentů středních škol bude posuzovat odborná 
porota přímo na veletrhu. Svůj traktor studenti 
staví na modelu podvozku v měřítku 1:12, kte-
ré jim k těmto účelům Agrotec poskytl. Modely 
mohou být z libovolného materiálu. Fantazii se 
meze nekladou.
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Farma JOhN DEERE
•	15 koní z ranče HOT HILL Neslovice a jejich 

hostů, převážně amerických plemen paint 
horse, appaloosa, quarter horse a dále wel-
sh pony

•	kravička Galloway s telátkem
•	minipřehlídka traktorů John Deere  pro ran-

čery a farmáře
•	kruhová jízdárna pro ukázky výcviku koní, 

westernových soutěží, komunikačních her 
Equipoint pro diváky (divák se učí pomocí 
řeči těla dorozumět s koněm)

•	malá extreme trailová trať, kde budou koně 
zdolávat technicky náročné překážky, jako 
houpací mostky, úzké lávky, poházené klády 
či budou projíždět barierou z plachty - tato 
nová disciplína prověřuje souhru jezdce 
a koně a jejich maximální důvěru

•	pro diváky svezení v pony bryčce a na ko-
ních

•	neděle až úterý  - Pohádka o Popelce na 
koních

•	středa a čtvrtek - ukázky mladých koní a je-
jich výcviku

Lesní pedagogika – program 
pro děti
V galerii pavilonu Z bude přichystán celoden-
ní program pro děti, který interaktivní formou 
přiblíží účastníkům zajímavé informace o lese. 
Na pěti stanovištích si vyzkouší jak se sází 
les, dozví se, před čím a jak ho lesníci chrání, 
nahlédnou do tajů lesnických map, poznají, jak 
spolu souvisí les a voda a seznámí se s živo-
tem lesní zvěře.

Krteček vysvětlí, proč třídit 
bioodpad
Krteček Zdeňka Milera bude na veletrhu BIO-
MASA vyprávět o využití bioopadů, komposto-
vání a přínosu kompostu pro půdu a pěstování 
květin. Malí i velcí zahradníci si budou moci 
vzorek kompostu odnést domů. Akce se usku-
teční v pondělí 4. 4. 2016 od 9.30 hodin.

sLEDUJTE NÁs Na 
FaCEbOOKU >>
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VELETRH
POSTAVENÝ
PRO VÁS

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Stavební
centrum
EDEN 3000

20.–23. 4. 2016
Brno–Výstaviště
Stavte s námi

www.bvv.cz/svb

brněnské výstaviště se v dubnu stane centrem setkání od-
borníků ze všech oblastí stavebnictví a technického zaří-
zení budov. Tradiční stavební veletrhy brno se uskuteční 
ve dnech 20.–23. dubna a  návštěvníkům nabídnou pře-
hlídku nových i dobře známých technologií a technických 
řešení. souběžně se bude konat také veletrh Dsb – Dřevo 
a stavby brno a veletrh nábytku a interiérového designu 
MObITEX.

Nová zelená úsporám a Operační program 
Životní prostředí 
Aktuální dotační příležitosti v oblasti energetických úspor v obytných 
domech a obnovitelných zdrojů energie, které nabízí program Nová 
zelená úsporám, a také novinky v  Operačním programu životní 
prostředí 2014–2020 vám představí Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí ČR. Po celou dobu konání akce 
budou odborníci ze SFŽP ČR připraveni poskytnout kromě obecných 
informací také individuální konzultace a poradenství. Pro více informací 
navštivte stránky www.novazelenausporam.cz a www.opzp.cz.
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Inženýrský den ČKaIT a ČssI
Na Stavebních veletrzích Brno se uskuteční významná akce v oblasti 
hledání a realizace opatření k omezení hydrologických extrémů  – 
povodní a sucha. Ta bude součástí Inženýrského dne, který se 
uskuteční první den veletrhu jako jeho zahajovací konference. Seminář 
je zaměřen na situaci vodních zdrojů na našem území v důsledku 
změny klimatu a na možnosti, jak následky negativních dopadů 
omezit různými adaptačními nebo ochrannými opatřeními. Jednotlivá 
témata představí zástupci ministerstev, povodí, kompetentních úřadů 
a vysokých škol. Účast bude zajímavá nejenom pro stavební inženýry 
a techniky a vodohospodáře, ale i pro zástupce veřejné správy, 
neboť součástí Stavebních veletrhů Brno bude nabídka konsultací 
k podmínkám realizace různých stavebních projektů.

Chystáte se stavět dřevostavbu? Navštivte 
veletrh Dsb!
Zájemci o dřevostavby by si neměli nechat ujít veletrh DSB – Dřevo 
a  stavby Brno, který se koná souběžně se Stavebními veletrhy 
Brno. Nabídku vystavovatelů doplňuje doprovodný program, 
poradenském centrum zaměřené na všechny otázky dřevěného 
stavění a  bydlení v  dřevostavbě. Praktickou inspiraci z  hotových 
dřevěných montovaných domů nabídne Stavební centrum Eden 
3000, které se nachází v blízkosti brněnského výstaviště. 

Další zajímavá témata
Z dalších témat můžeme jmenovat například seminář BIM v praxi, 
který představí tento systém skutečně komplexně – od návrhu, 
provádění až po jeho provoz. Stranou pozornosti nezůstanou ani 
jeho možné problémy a úskalí. Další oblastí, které se budeme 
věnovat je problematika dotačních titulů - a to jak zaměřených 
na energeticky úsporné stavění a rekonstrukce, tak i například na 
kotlíkové dotace. Chybět nebude ani problematika zásobování 
vodou pro byty, domy a zahrady.

Veletrh PTÁČEK při stavebních veletrzích brno
I v roce 2016 se souběžně se Stavebními veletrhy Brno uskuteční v 
pavilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK - velkoobchod, který 
bude zpřístupněn široké veřejnosti v pátek 22. a v sobotu 23. dubna. 
V rámci této akce představí společnost PTÁČEK - velkoobchod, a. s. 
svoji nabídku výrobků více než 130 dodavatelů z oboru topení – plyn – 
voda – sanita – inženýrské sítě.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/svb

Veletrh PTÁČEK
TOPENÍ-SANITA
K UPELNY

Novinky, trendy a bezplatné odborné 
poradenství >>

29 fairheraldfairherald



Bezplatné odborné poradenství
Pro všechny návštěvníky budou k dispozici po celou dobu konání veletrhu nezávislá odborná poradenská centra, kde poskytnou cenné 
rady a informace renomovaní odborníci a to zcela zdarma. Jejich návštěvou tak získáte možnost porovnání různých alternativ řešení 
konkrétních plánů na stavbu či rekonstrukci, ale i aktuální informace o správných technologických postupech, aplikaci právních norem 
či energeticky úsporném stavění. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika technického zařízení budov nebo ochrana dřeva.

Nová zelená úsporám a Operační 
program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí a  Stát-
ní fond životního prostředí ČR předsta-
ví na Stavebních veletrzích Brno novin-
ky v programech Nová zelená úsporám 
a Operační program životní prostředí.

Nové materiály, technologické 
postupy, úspory energií, aktuální 
legislativa
Opravdu se všemi aspekty stavby či re-
konstrukce poradí nezávislé  Stavební 
poradenské centrum České komory au-
torizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 

Pitná voda pro rodinné domy, byty 
i zahrady
V  souvislosti s  aktuální problematikou 
dlouhodobého nedostatku vodu jsme 
rozšířili poradenský servis i o oblast zá-
sobování pitnou vodou rodinných domů, 
bytů a zahrad. V centru pozornosti budou 
jak studny – od legislativy, stavby, provo-

zu, ale i další otázky související s napojením budov na vodovod, kanali-
zaci nebo nakládání se srážkovou vodou. Renomovaní odborníci poradí 
také v situacích, kdy objekt není napojen na kanalizaci, a jaké jsou potom 
možnosti likvidace odpadních vod.

Od žárovky po inteligentní domácnost
Návštěvníci pavilonu M získají nejenom informace potřebné k rozhodnutí 
o vhodném osvětlení do domácnosti, ale i  informace o  tzv. inteligentní 
domácnosti. Letošní tematickou novinkou je například problematika vlivu 
osvětlení na podání barev, optimální osvětlení koupelny nebo tzv. chytré 
osvětlení v obývacím pokoji. Návštěvníci si opět budou moci vše v reál-
ných podmínkách vyzkoušet a využít bezplatného poradenského servi-
su. Další letošní novinkou je Světluščí autobusová Kavárna POTMĚ, která 
pohostí veletržní návštěvníky. Budete si tak moci vychutnat rozdíl mezi 
správně zvoleným typem osvětlení v pavilonu M a absolutní tmou v této 
kavárně. Partnery projektu Jak si vybrat vhodné osvětlení jsou společnos-
ti ABB, OSRAM Česká republika, Pražská energetika, Studio Jasyko a Ve-
letrhy Brno, mediálními partnery akce jsou rádio IMPULS a deník Právo.
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Voda, topení, plyn, instalace i obnovitelné zdroje energie
V centru pozornosti poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů 
budou voda, topení, plyn, instalace a obnovitelné zdroje energie. 

Krásná, zdravá a rozkvetlá zahrada
Milovníci zahradničení najdou inspiraci a dobré rady u Kristíny Dudové 
z Vesty  a společnosti Agro Brno  Tuřany a. s. 

Ochrana dřeva a dřevostavby
Pro všechny otázky z oboru dřevostaveb a ochrany dřeva je připrave-
no poradenské centrum Asociace dodavatelů montovaných domů a Vý-
zkumného a vývojového ústavu dřevařského.

Zdravotně nezávadný sedací 
a lehací nábytek
Tak, aby záda nebolela a cena odpovídala 
kvalitě a především zdravotní nezávadnosti 
poradí odborníci z  Cechu čalouníků 
a dekoratérů. 

Vkusné a praktické vybavení 
interiéru
S pohodlným, vkusným a praktickým zaří-
zením interiérů poradí interiéroví architekti 
v poradenském centru Architekt v pavilo-
nu F. 

Kvalitní nábytek 
V  poradenském centru Klastru českých 
nábytkářů získáte ucelené informace 
nezbytné k  nákupu  kvalitního nábytku 
a  získáte přehled o  českých výrobcích 
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Aktuální trendy výrobců nábytku nabídne veletrh MOBITEX

Inspirace pro váš interiér na veletrhu MObITEX
Vystavovatelé veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX před-
staví novinky, ze světa nábytku, osvětlení a designu. Nabídku vystavova-
telů doplňuje atraktivní poradenská centra zaměřená na výběr kvalitního 
nábytku nebo představení tradičních českých výrobců nábytku. Nesmíme 
opomenout ani poradenství interiérových architektů v poradenském cen-
tru Architekt. Nechybí ani soutěžní přehlídka studentských prací Grand 
Prix MOBITEX, která ukazuje neotřelý pohled na design. Špičkovou au-
diovizuální techniku jako součást moderního interiéru tradičně představu-
je projekt Technologie&Design. 

Technologie&Design představí nástupce legendární řady 
Diamond od b&W
Na co se můžeme těšit v letošním roce? Na nic menšího než na nástupce 
legendární řady Diamond od B&W. Seznamte se s novou řadou nekom-
promisních anglických reprostoustav B&W 800 D3, která přichází na trh 
po šesti letech intenzivního vývoje. Design snoubící absolutní technologii 
a naprosto nadčasový až futuristický vzhled nedává pochyby o kvalitě 
zvuku a image značky.
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více informací >> 

Majáles 2016
13. brněnský Majáles – svátek hudby 

Ideálním místem 
pro konání tak roz-
sáhlé akce je právě 
náš areál, který bez 

problému pojme na 30 tisíc hudebních 
fanoušků.  Skvělé zázemí pro vystupující 
i návštěvníky, výborná dopravní dostup-
nost, profesionální služby,  i to jsou dů-
vody, proč si organizátoři akce pochvalují 
areál BVV.
Nejpopulárnější české kapely se sejdou na 
jednom místě. Hlavním tahákem Majálesu 
bude bezesporu Kryštof.
Další potvrzené skupiny jsou na příklad: 
Mandrage, UDG, Wohnout, Vypsaná Fixa 
a mnohé další.

Více informací na: www.brno.majales.cz

Utubering
Jedinečný festival pro generaci Z.

Po fenomenálním úspě-
chu prvního Utuberingu 
v loňském roce v Praze se 
letos stěhuje festival i na 
Moravu.
Na tomto festivalu se před-

staví hvězdy nové generace, hvězdy inter-
netu – bloggeři, youtubeři, vlogeři a další.
Akce běží od 15 do 22 hodin v našem nej-
větším pavilonu P. Návštěvníci se mohou 
těšit na desítky zón a pódií nabitých ak-
cemi.  V průběhu dne se představí několik 
hudebních skupin v čele s úspěšnou sku-
pinou Slza.
Více informací na: www.utubering.cz

6. května 2016

Zábava a dobrá hudba
Na přelomu dubna a května se v areálu výstaviště vy-
střídá trojice akcí, které se těší u svých fanoušků stále 
větší oblibě.
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Kongresy a konference
Kongresové prostory pavilonu E jsou s oblibou využívány pro konání vědeckých a lékařských konfe-
rencí. Nabízí několik samostatných sálů pro paralelní přednášky, ale také velký prostor pro výstavu 
partnerů, slavnostní večery a doprovodné akce.

XL. Brněnské onkologické dny (BOD) a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), se skuteční v kongresovém pavilonu 
E ve dnech 27. – 29. dubna 2016.
BOD se staly za dlouhou historii své existence největší celostátní odbornou akcí, zahrnující všechny profese z oblasti onkologické problemati-
ky. K dispozici budou všechny 4 konferenční sály, v přízemí pavilonu vyroste velká jídelna, ale především výstavní část pro zúčastněné firmy.
V loňském roce konference navštívilo téměř 1 500 účastníků, prezentováno bylo více než 400 příspěvků, z toho přes 300 formou přednášek.

Je nám velkou ctí hostit již tradičně tuto významnou odbornou akci.

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

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 
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kalendář veletrhů a výstav 2016

Změna termínů vyhrazena

2016
3.–7. 4. TECHAGRO 

3.–7. 4. Silva Regina

3.–7. 4. ANIMAL VETEX

3.–7. 4. BIOMASA

16. 4. MotorTechna Brno

20.–23. 4. Stavební veletrhy Brno

20.–23. 4. DSB

20.–23. 4. MOBITEX

29. 4.–1. 5. Animefest

15.–18. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

21.–22. 5. MINERÁLY BRNO

21.–22. 5. GRAND PRIX VINEX

25. 5. SDFI

26.–28. 5. InDent 

18.–19. 6. INTERCANIS

6.–10. 7. KCHK 2016

27.–29. 8. STYL

27.–29. 8. KABO

3.–4. 9. 
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–10. 9. Zelený svět 2016

3.–7. 10. MSV

3.–7. 10. IMT

3.–7. 10. Automatizace

3.–7. 10. WELDING

3.–7. 10. FOND-EX

3.–7. 10. PROFINTECH

3.–7. 10. PLASTEX

3.–7. 10. INTERPROTEC

15. 10. MotorTechna Brno

19.–22. 10.
Medical Fair / Kongres 
Medical Summit Brno

19.–22. 10. REHAPROTEX

1.–4. 11. GAUDEAMUS

3.–5. 11.
THEATRE TECH & EVENT 
PRODUCTION

3.–6. 11. Caravaning

4.–6. 11. SPORT Life

4.–6. 11. Dance Life Expo

4.–6. 11. IN-JOY

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

25.–26. 11. Veletrh středních škol

9.–18. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000
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