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Představení studie 
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O  53. mezinárodním 
strojírenském veletr-
hu se napsalo v tisku 
víc než dost. Veletrh, 
letos pořádaný s me-
zinárodním veletrhem 
logistiky a  přeprav-
ních služeb Transport 
a  Logistika, potvrdil 

svoje postavení nejvýznamnější veletrž-
ní akce v Česku a na Slovensku a svůj 
mezinárodní, nadregionální význam. Ve-
letrh vykázal nárůst návštěvnosti k hra-
nici 80 tisíc osob. Na  veletrhu se od-
razila lepší nálada a očekávání „lepších 
časů“ na  straně 1600 vystavujících fi-
rem, byť právě ve chvíli, kdy nás média 
a evropské elity začaly opět strašit dal-
ší recesí či krizí. Veletrh společně zahá-
jili prezident Václav Klaus a premiér Petr 
Nečas. Jejich slova ocenění na adresu 
veletrhu byla více než potěšující.

Časově navazující specializovaný ve-
letrh dřevozpracující techniky a zařízení 
pro výrobce nábytku, 12. mezinárodní 
veletrh WOOD-TEC, proměnil halu P 
ve velkou dřevozpracující továrnu s roz-
sáhlou nabídkou strojů a strojního zaří-
zení. Druhá část veletrhu byla věnována 
potřebám a  zařízení pro výrobu nábyt-
ku. WOOD-TEC zaujímá pozici jednoho 
z předních evropských veletrhů v  rám-
ci sdružení EUMABOIS a  je prestižním 
veletrhem daných oborů střední Evropy. 
To ve  svém zahajovacím projevu také 
zdůraznil prezident sdružení EUMABO-
IS Franz-Josef Bütfering.
 
V stejném týdnu hostilo brněnské výsta-
viště zdravotnické veletrhy a kongresy – 
Medical Fair Brno a  Rehaprotex  2011 
společně se souborem lékařských 
kongresů v  rámci Týdne zdravotnictví 
v Brně. Brno se opět stalo místem se-
tkání lékařů a  zdravotnických odborní-
ků z  různých oborů medicíny, zdravot-
ní a  sociální péče. Týden zdravotnictví 
v Brně jsme doplnili kongresovou výsta-
vou Expodent v rámci Stomatologické-
ho kongresu v Praze. 

Poslední říjnovou sobotu zaplnili milovní-
ci veteránů pavilon Z při akci Motortech-
na, která nabídla vystavené historické 
automobily a  motocykly. Motortechna 
současně funguje jako velká burza au-
tomobilových a motocyklových náhrad-
ních dílů a doplňků nejrůznějšího stáří.

18. ročník veletrhu Gaudeamus – Evrop-
ský veletrh pomaturitního a celoživotní-
ho vzdělávání – prokázal, že na veletrhu 
lze vystavovat i služby, v tomto případě 
vzdělávací. Veletrh je s účastí 200 fakult 
univerzit, zahraničních škol a jazykových 
škol nejvýznamnějším zdrojem informací 
o vzdělávání. Navštívilo ho přes 26 tisíc 
mladých lidí, kteří jistě běžně používají 
internet, jež však i přesto dali přednost 
osobnímu kontaktu a nabídce vzdělání 
na jednom místě – na veletrhu.
 
Již mezinárodně etablovaný Mezinárod-
ní cyklistický veletrh Bike Brno s pravi-
delnou účastí tchajwanských a čínských 
firem a veletrh sportovních potřeb Sport 
Life spojený s výstavou karavanů a obyt-
ných automobilů Caravaning Brno a vý-
stavou lodí a vodních sportů Boat Brno 
je každoroční atraktivní přehlídkou pro 
sportovce a „sportující veřejnost“. 

Veletržní rok na  brněnském výstaviš-
ti tradičně uzavírají Vánoční trhy. Jsou 
vhodnou alternativou pro nákup vánoč-
ních dárků oproti nabídce hyper- a su-
permarketů. Vánoční trhy na  výstaviš-
ti nabízejí zábavní kulturní vystoupení 
a  hlavně krajové speciality a  produkty 
domácích malovýrobců.
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53. mezinárodní strojírenský veletrh a 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika potvrdily pozitivnější situaci v ekonomice i optimističtější očeká-
vání průmyslových firem. Na veletrzích se prezentovalo více než 1600 vystavujících firem – a zejména odborné veřejnosti. 

Mezi účastníky nechyběli lídři prezentovaných branží a podíl zahraničních firem opět přesáhl 35 procent.  Veletrh navštívila řada VIP hostů v čele s prezidentem i premiérem České republiky. Zahraniční delegace přices-
tovaly mj. z Ruska, Běloruska, Polska, Francie, Slovenska a regionů Ruské federace. Mezinárodní rozměr veletrhu potvrdilo také šestnáct oficiálních expozic zahraničních zemí.

Mimořádně obsáhlý byl doprovodný program – během pěti dnů se uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. Ke klíčovým tématům patřily možnosti energetických úspor, budouc-
nost jaderné energetiky, problematika odborného školství a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. V rámci veletrhu Transport a Logistika proběhla mj. třídenní Logistická konference pořádaná portálem Eulog.cz, která 
se poprvé konala přímo v pavilonu A1. Po třech letech se na výstaviště vrátil dvoudenní veletrh pracovních příležitostí MSV JobFair, kterého se zúčastnilo patnáct významných zaměstnavatelů.

VIdEOOhLédNUTí
ZA MEZINáROdNíM
STROjíRENSkýM
VELETRhEM
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Trpěliví návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu si mohli na vlastní kůži vyzkoušet pocity 
z jízdy na horské dráze, ze sjezdu na lyžích, zavalení lavinou, z přeletu nad bavorskými Alpami nebo 
jízdy na motocyklu. Trpěliví proto, neboť o atrakci jménem Robocoaster 4d firmy Kuka byl enormní 
zájem. „denně nám tudy prošlo 400 lidí,“ poukazuje na oblibu Robocoasteru Jindřich Vaňous, ředitel 
českého zastoupení společnosti Kuka. 

STOVky LIdí SE NECháVALy
ZAVALIT LAVINOU, dOBROVOLNě

co je Robocoaster 4d a jak funguje?
Jde o průmyslového robota, který má na konci ramene dvou-
místnou kabinu s 20palcovou obrazovkou, reproduktory a ven-
tilátory simulujícími vítr. Jde tedy o simulátor pohybu, vizuálního 
vjemu, sluchového vjemu a větru. Robot pak vytváří simulaci 
přetížení a skoků, které vidíte na obrazovce.

Robocoaster je tedy standardní průmyslový robot.
Ano. Má nosnost 500 kg s dosahem 2,8 metru a používá se 
v průmyslu k manipulaci s těžkými břemeny. RoboCoasterem 
demonstrujeme funkčnost robotů, jejich schopnost kooperace 
s člověkem a samozřejmě bezpečnost.

Kde lze Robocoaster vyzkoušet?
V  západní Evropě je jich asi sto, další jsou v  USA. Nejblíže 
k České republice je RoboCoaster nacházející se v zábavním 

parku Legoland v Günzburgu nedaleko Augsburgu. V každém 
zábavním parku bývá většinou 16 RoboCoasterů.

Jaké simulace jste si připravili na Mezinárodní strojíren-
ský veletrh?
Nabízeli jsme pět programů. První byl přelet přes Zugspitze. Jed-
ná se o nejjednodušší program pro ty, kteří nechtějí žádné vel-
ké přetížení. Druhý program nabízí jízdu na lyžích po sjezdovce 
Kandahar, kterou natočil bývalý rakouský sjezdař Hans Knauss. 
Dále máme jízdu na motorce a jízdu na lyžích ve volném terénu, 
kde vás na konci smete lavina. Pátou simulací je horská dráha. 

Pracujete i na dalších programech?
Ano, simulací je více. Například jízda na horském kole, formule 1, 
atd. Všechno je možné. Simulace vznikají i na zakázku. Napří-
klad zasypání lavinou vzniklo pro lyžařské středisko ve Francii. 
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Jízda s Kukou
Při cestě k  simulátoru si vybírám program číslo čtyři – jízdu na  motorce 
po  Masarykově okruhu. Usedám do  sedačky a  kabina se uzavírá. Slyším, 
jak nástupní plošina pomalu zajíždí a psychicky se připravuji na jízdu. Na-
jednou se na obrazovce objevuje poušť a já sedím za řídítky čtyřkolky. co 
to? Já chtěl motorku! Po prvním skoku přes dunu však měním názor. Ještě, 
ještě! Za chvíli se objevuji na stadionu Masarykova okruhu. Levá zatáčka, 
akcelerace na krátké rovince pod přírodní tribunou, znovu levá a hned pra-
vá. Znenadání se ocitám uprostřed počítačových sci-fi závodů, kde naplno 
pociťuji míru akcelerace. Poslední ukázkou je jízda v terénním voze v post- 
apokalyptickém světě. Jízdu v drsném terénu zakončuje dlouhý skok a sráž-
ka s dalšími vozy. Auto jde přes střechu a já v něm. Hlavou kymácím ze strany 
na stranu a doufám v konec. Havárie byla vrcholem čísla. Vysedám z kabiny 
a říkám si: „Super! Teď bych vyzkoušel ty zbylé čtyři programy.“ Při pohledu 
na několikametrovou frontu pod Robocoasterem však odcházím. Jsou tady 
další zájemci, kteří by rádi okusili to, co jsem právě prožil já.
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HoLIdAY INN BRNo 
Křížkovského 20, CZ – 603 00 Brno 
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz Člen skupiny:

www.hibrno.cz

H o t e l o v ý  k o m p l e x  v  s o u s e d s t v í  v ý s t a v i š t ě

Pokud se u nás ubytujete, určitě se budete cítit jako doma!
•	 	Bezkonkurenčně nejbohatší snídaně ve městě uspokojí všechny mlsné jazýčky.

•	 	Kávu a čaj si můžete uvařit přímo v pokoji – Coffee set je Vám vždy k dispozici i se všemi 
ingrediencemi.

•	  Zapomněli jste si zubní kartáček či holení? Tyto i další hygienické a kosmetické pomůcky 
Vám věnujeme ve speciálním „jednoporcovém“ balení.

•	 	Potřebujete vyžehlit či vyprat košili? Naše vlastní prádelna si s tím poradí.

•	 	Pokud	přijedete	i	s dětmi,	máme	tu	pro	Vás	dětský program vč. malého suvenýru na památku. 

•	 	A	další	milé	samozřejmosti	jako	je	snadné a bezpečné parkování, polštářové menu či unikátní 
věrnostní program.

Konferenční prostory Sezónní menu Rezervace pokojů



Jaké jsou výhody tohoto autobusu?
Hlavní výhodou a inovací je vodíkový pohon. Au-
tobus nepoužívá fosilní paliva. Je bez emisí oxidu 
uhličitého, tudíž ekologicky čistý a šetrnější.

Jaký má autobus dojezd a kde tankuje?
Dojezd autobusu je asi 300 kilometrů, což je na 
městský autobus dostatečné. První čerpací sta-
nice vodíku je zatím ve středočeských Nerato-
vicích, kde autobus v  rámci hromadné dopravy 
provozujeme.

Autobus má i tzv. systém rekuperace kine-
tické energie. o co se jedná?
Při brzdění se energie z brzd přeměňuje na elek-
trickou energii a ukládá se do kapacitorů, nebo 
baterií. Brzdná energie, která normálně zůstává 
nevyužita, je aplikována zpět do motoru a zvyšu-
je jeho celkovou účinnost.

Jaké byly náklady projektu trihybridního 
autobusu?
Autobus byl vyvinut v rámci evropského projek-
tu. EU platila 75 % nákladů, které činily dva milio-
ny eur. Tímto pilotním projektem si dáváme za cíl 
zpopularizování vodíkových technologií. Chce-
me ukázat, že jsou využitelné a mají své výhody.

Mají automobily s vodíkovým, potažmo tri-
hybridním pohonem, budoucnost?
Domnívám se, že budoucnost mají hodně vel-
kou. Vodíkové autobusy a automobily najdou 

své uplatnění. Vše však záleží na tom, zdali bu-
deme schopni ekonomicky přijatelně vyrábět vo-
dík. V tomto ohledu se největší naděje vkládají 
do jaderných reaktorů čtvrté generace. 
V  nich by mělo být možné vyrábět 
vodík pomocí vysokoteplotní 
elektrolýzy.

NEjjEdNOdUšší 
ChEMICký PRVEk POháNí
18TUNOVý AUTOBUS
Slova jako „energie“ a „hybridní“ hýbou světem. Technologie hybridních pohonů 
je známa už řadu let, nicméně teprve v posledních letech se stává předmětem 
vážného zájmu automobilového průmyslu. Pozadu není ani Česká republika, kon-
krétně plzeňská Škoda electric, která ve spolupráci s mnichovskou společnos-
tí Proton Motor vyvinula autobus s trihybridním pohonem. „Primárním zdrojem 
energie je vodíkový palivový článek. dále lithium-iontové baterie a ultrakapaci-
tory,“ vysvětloval na Mezinárodní strojírenském veletrhu Aleš douček, vedoucí 
oddělení vodíkových technologií z Ústavu jaderného výzkumu Řež.

Plně naložený 18tunový autobus 
s názvem TriHyBus jezdí na vodíkový pohon
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Aleš douček představuje vodíkový autobus

Plně naložený 18tunový autobus 
s názvem TriHyBus jezdí na vodíkový pohon
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BALICí LINkA V AkCI: NAPLNIT, ZABALIT A OdVéZT 
Součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu byl i interaktivní doprovodný program Packaging Live, který demonstroval fun-
gování balicí linky. Tentokrát se balil průmyslový olej společnosti Fuchs oil. 

Na projektu balicí linky se podílely firmy Albertina Trading, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, Gaben, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Thimm, Fabory, 
Ing. Rudolf Mašek – balící stroje, Penta-servis, Technology, firmy Strand, Wanzl, Maxitech, Robotic SK, Mercedes, Mátl&Bula, FP International a FM Logistic. Pořadateli 
projektu se staly agentura EQUICom a Veletrhy Brno, a.s.

Příprava projektu Packaging Live trvala měsíce, 
sestrojení linky v pavilonu A zabralo jediný den
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ČESký MOTOCykL
S BRUTáLNíM VýkONEM 
240 kONí
Motocykl MGR Midalu již několik měsíců putuje po České republice a vzbuzu-
je pozornost všude, kde se ukáže. Ani na Mezinárodním strojírenském veletr-
hu nezůstal bez povšimnutí a v soutěži Zlatá medaile obdržel Čestné uzná-
ní. V čem tkví jeho jedinečnost? „objem motoru, který je české výroby, činí 
2,5 litru,“ vysvětluje Roman Smola, jenž po dobu MSV držel u motocyklu 
stráž a ochotně odpovídal na zvídavé dotazy návštěvníků.
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Technická specifikace je vskutku pozoruhodná. 
Šestiválcový agregát o obsahu 2442 cm3 je 
největším motocyklovým motorem na světě 
a svým výkonem 240 koní se může rovnat 
například sportovnímu vozu BMW Z4. Z toho 
vyplývá, že motorka není určená kdekomu. 
„Nejde o žádnou šestistovku, jezdec už musí 

mít něco za sebou a disponovat zkušenostmi 
s výkonnými stroji,“ varuje Smola. 

O úzce specifikované klientele vypo-
vídá i cena motocyklu. „Bude se 

pohybovat kolem dvou milionů 
korun. Na realizaci kompo-

nentů se podílelo 44 svě-
tových firem. Motor, zad-
ní kyvka a další doplňky 

jsou české,“ pokračuje Smola a dodává: „Několik 
objednávek již bylo přijato.“

V plánu je vyrobit 100, maximálně 200 kusů. Mi-
dalu se tak stane sběratelským artiklem a na poli 
jednostopých vozidel si hodlá vydobýt takové re-
nomé, jako má Bugatti Veyron ve světě automo-
bilů. „Byl to prostě sen pana Miroslava Felgra,“ 
říká Smola na adresu autora motocyklu. 

O úspěchu motocyklu Midalu, jehož jméno vznik-
lo složením křestních jmen členů rodiny Felg-
rů (otec Miroslav a syn Michal, manželka Dana 
a syn Luboš), není třeba pochybovat. Ještě letos 
se bíločerný stroj představí v Miláně a příští rok 
by měl zavítat do USA. 

Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený šestiválec, V 90°
Objem: 2442 cm3

Převodovka: šestistupňová
Výška sedla: 780 mm
Nádrž: 18,5 l
Suchá hmotnost: 270 kg
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Pro veřejnost
Přijďte si k nám zahrát bowling na osmi 
profesionálních drahách, kulečník, 
pétanque nebo jen tak posedět v naší 
restauraci, v letních měsících také 
na příjemné zahrádce. Nabízíme 
široký výběr teplé a studené kuchyně, 
v pracovní dny podáváme polední menu. 
Využít můžete rovněž služeb našeho 
BowlingProShopu.

Pro firmy a větší skupiny
Kapacita restaurace o 80 místech a dalších 
48 míst k sezení u bowlingových drah 
přímo vybízí k pořádání firemních akcí, 
teambuildingů, oslav a společenských 
setkání. Rádi Vám zorganizujeme turnaj 
v bowlingu či pétanque včetně veškerého 
občerstvení a zajištění pohárů pro vítěze.
Objednávejte zde: mrazkova@bowlingstodola.cz

tel.: 775 994 993, e-mail: info@bowlingstodola.cz

www.bowlingstodola.cz

Kde nás najdete?
V klidné části Brna, v Komíně, 5 minut autem od centra 
a brněnského výstaviště, na ulici Podveská 22. 
Bezproblémové parkování přímo u objektu je samozřejmostí.

mapa



MINIAUTOMOBIL 
PRO VOZíČkářE
Na veletrzích Medical Fair Brno a Rehaprotex byl představen unikátní čes-
ký automobil pro vozíčkáře. do automobilu elbee lze zepředu najet s vozí-
kem, čímž odpadá nutnost přesedání. Autor Ladislav Brázdil hodlá elbee 
pustit do světa na jaře příštího roku.

Hlavní výhodou automobilu Elbee je řízení vo-
zidla bez nutnosti přesedání na sedadlo řidiče. 
Elbee se otevírá zepředu, kam handicapovaní 
najedou po výsuvné plošině. „Automobil bude 
každému na míru. Je možné individualizovat ří-
zení volantem, řídítky a specializovanými bera-
ny. Parkovací kamera, elektronická brzda jsou 
dalšími specialitami Elbee,“ vysvětluje Ladislav 
Brázdil mladší.

Protože se vozidlo ještě nevyrábí, není možné 
určit přesnou cenu. Předběžná částka však 
stanovena byla. „Obecně je třeba počítat s ce-

nou kolem 500 000 Kč. K pořízení vozidla by 
měl stát přispět až 200 000 Kč,“ upozorňuje 
Brázdil na možnost pomoci od státu. 

Elbee pohání italský motor Piaggio s objemem 
300 cm3 o výkonu 12,5 kW. K řízení vozidla je 
zapotřebí řidičský průkaz skupiny B, případně 
B1.
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PřEd NáMI jUBILEjNí
dESáTý VELETRh 
SPORT LIfE … 
Mezinárodní sportovní veletrh SPoRT Life „slaví“ v letošním roce již 10. ročník 
a stejně jako v předchozích letech nabídne všem svým návštěvníkům spoustu 
inspirace a zábavy. Letos se veletrh koná v termínu 10.–13. 11. 2011 v areálu 
brněnského výstaviště.

Jedna z největších středoevropských výstav potřeb pro 
sport a aktivní trávení volného času má letos opět velmi 
bohatý program. V pavilonu B vyroste netradiční expo-
zice plná sportovních aktivit. Návštěvníci si zde mohou 
vyzkoušet tanec, bojové sporty, fitness program, míčové 
sporty, zdravou výživu, zdravotní kliniku apod. pod vede-
ním instruktorů a odborného personálu.

Oficiálně se projekt prezentuje jako volnočasové sportov-
ní aktivity v rámci Jihomoravského kraje s doplněním o fit-
ness a wellness. Jeho základní charakteristikou  je pohyb, 
zábava a relax. Cílem je nabídnout návštěvníkovi možnost 
aktivního zapojení do různých sportovních aktivit, osahat 
si nové netradiční sporty a současně se pobavit. 

Tradičním místem prezentace vybavení a  služeb spoje-
ných s outdoorovými a zimními sporty bývají obě křídla 
nepřehlédnutelného pavilonu „A“ a stejně tak tomu bude 
i při letošním ročníku. V pavilonu A2 se bude prezentovat 
část zúčastněných firem s nabídkou vybavení pro outdo-
orové aktivity. Prostory této výstavní haly doplní osvědče-
né a velmi oblíbené aktivity, jakými jsou kmenové lezení, 
lezecká stěna či další lanové aktivity. Nebude chybět ani 
výstava stanů.

Prezentace zimních sportů a  druhá část outdoorové 
zaměřených firem bude umístěna v  hale A1. Základem 
prezentace vybavení pro zimní sporty bude expozice lyží 
a ochranných přileb a nově také lavinových vyhledávačů, 
která nabídne velmi širokou paletu modelů pro nadcháze-
jící sezonu. Všichni zájemci a milovníci lyžování se mohou 
zúčastnit hojně navštívené aukce lyží, v  rámci které lze 
získat nejnovější modely lyží za zvýhodněné ceny. Dějiš-
těm aukce bude prostor pódia, který bude hostit velmi 
zajímavé osobnosti ze světa horolezectví, sportovního le-
zení či jiných adrenalinových sportů.
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Mezinárodní 
sportovní 
veletrh

10.–13. 11. 2011
B r n o  –  V ý s t a V i š t ě

www.sport-life.cz

Praktické informace 
pro návštěvníky:

otvírací doba: 
Čtvrtek–sobota: 9.00–18.00 hod.
Neděle: 9.00–16.00 hod.

Vstupné:
Základní: 150 Kč
Zlevněné: 120 Kč
Rodinné: 250 Kč
Rodinné s využitím rodinného pasu: 200 Kč

Brněnské výstaviště opět plné hvězd
Na pomyslném hvězdném nebi, které za několik dní „ozáří“ brněnské výstaviště, se potkají takové 
osobnosti, jakými jsou například letošní mistři světa v cyklistice Jaroslav Kulhavý, Michal Prokop 
či Jiří Ježek a spolu s nimi celá dlouhá řada mistrů světa a Evropy z doby současné i minulé. Své vý-
kony a úspěchy budou na brněnském výstavišti prezentovat také náš úspěšný motocyklový závod-
ník Karel Abraham, špičkový český boxer Lukáš Konečný, zlatý olympionik z Pekingu – sportovní 
střelec david Kostelecký či badmintonista Petr Koukal. Pomocí telemostu se také návštěvníci 
spojí s aktuálně nejvýznamnějším českým jachtařem Milanem Koláčkem, který se podělí o čerstvé 
zážitky z právě probíhajícího závodu v sólové přeplavbě Atlantického oceánu.
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Bike Brno potvrdí svoji 
tradici již 14. ročníkem

Mezinárodní cyklistický veletrh Bike Brno obsadí 
svou nabídkou pavilony V, F a G1. Návštěvníky zde 
již od 10. do 13. listopadu čekají tisíce jízdních kol 
a doplňků pro cyklistiku.

Bike Brno bude i v letošním roce úspěšnou přehlídkou renomovaných 
českých i světových značek. Novinkami právě jak českých, tak i za-
hraničních značek budou „přetékat“ pavilony V a F. Nejlepší exponáty 
cyklistického veletrhu budou opět soutěžit o prestižní ceny Bike Brno 
Prestige. Vítězné exponáty pak budou po celou dobu konání veletrhu 
vystaveny ve speciální expozici v pavilonu F.

I tentokrát se na veletrhu ve velkém počtu představí elektrokola jako 
nový fenomén městské dopravy. Jejich testovací dráha bude umístě-
na v pavilonu G1. Elektrokola budou také tématem již pátého roční-
ku Bike Konference, které proběhne první den veletrhu v pavilonu E. 
Vedle zmíněných elektrokol bude dalším hlavním tématem budování 
bezpečné infrastruktury pro cyklodopravu ve městech i mimo ně.

Doprovodný program, který ke kvalitnímu veletrhu neodmyslitelně pat-
ří, nabídne vedle odborných konferencí a seminářů také atraktivní podí-
vanou. Z tradičních lahůdek nebude chybět víkendové Mistrovství ČR 
v biketrialu v pavilonu G1 ani freestylová show „MEATFLY BIGSHOCK! 
Freestyle Meeting – 10 years of agony“. O  víkendu proběhne také 
úspěšný festival CYKLOCESTOVÁNÍ, jehož letošními hvězdami budou 
manželé Hervé z Francie, kteří v osmdesátých a devadesátých letech 
cestovali celých čtrnáct roků na kolech po celém světě.

Příjemné setkání s  cyklistickými legendami slibuje program exhibic, 
besed a  rozhovorů na pódiu pavilonu F. Na  letošním ročníku veletr-
hu přislíbili účast aktuální mistři světa Jaroslav Kulhavý, Michal Prokop 
a další osobnosti české i zahraniční cyklistiky. Letošní přehlídka hvězd 
bude obohacena díky vyhlášení ankety o nejlepšího českého cyklis-
tu „Král cyklistiky“, jejíž vyhlášení se premiérově uskuteční při veletr-
hu Bike Brno. Slavnostní večer plný hvězd je naplánován na čtvrtek 
10. listopadu do sálu Rotunda brněnského výstaviště.

Výstava boat Brno opět 
v pavilonu Z

Vyznavači jachtingu a dalších vodních sportů se již 
podesáté mohou těšit na jedinečnou přehlídku ja-
chet, motorových člunů a vybavení pro vodní sporty.

Desítky vystavovatelů budou návštěvníkům prezentovat nové mo-
dely plachetnic, motorových člunů či dalších plavidel. V dlouhé řadě 
lodí prezentovaných na výstavě nebudou chybět značky jako např. 
Bavaria, Bayliner, Masterboat, Omicron, Catterpillar, Greenline, Ga-
leon a další.

Zájemci budou mít na výstavě také nejlepší příležitost si vybrat ze 
široké nabídky charterových společností dovolenou na  lodi. Výsta-
va boat Brno nabídne také vedle samotných expozic zajímavý do-
provodný program, v rámci kterého proběhnou na pódiu přednášky 
a projekce ze světa vodních sportů. Tradičními tématy doprovodné-
ho programu budou jachting, kiteboarding či potápění.

Velmi zajímavé bude bezesporu povídání o plavbách repliky histo-
rické lodě z 18. století s názvem „La Grace“. Organizátoři výstavy 
se také pokusí o spojení s Milanem Koláčkem telemostem s cílem 
zprostředkovat rozhovor mezi návštěvníky výstavy a tímto úspěšným 
jachtařem, aby se s nimi podělil o  čerstvé zážitky z právě dokon-
čeného závodu v sólové přeplavbě Atlantického oceánu s názvem 
„Transat 6,50“.

 Specialized
 MiSTři SVĚTa

 na 
 BiKe BRnO

JaROSlaV KulhaVý
a Michal pROKOp

specialized (4500x1800 1k10 billboard).indd   1 27.9.2011   14:41:03
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caravaning Brno… 
inspirace pro Vaši dovolenou

Prakticky celý český karavanistický trh se v polovině listo-
padu představí na výstavě caravaning Brno. Již podeváté 
se část areálu brněnského výstaviště promění v „kemp“ 
plný zbrusu nových obytných automobilů a přívěsů. 

Největší výstavní hala „P“ nabídne na čtyři dny své prostory nekoneč-
né řadě renomovaných značek, aby představily všem zájemcům nové 
modely karavanů a obytných automobilů na příští sezonu. Logicky ne-
bude chybět ani celá řada doplňků a příslušenství.

V rámci doprovodného programu výstavy proběhnou přímo v pavilonu 
P odborné přednášky, které připravuje Sdružení dovozců obytných 
vozidel OSCAR. Mimoto připravuje Asociace kempů České republiky 
další odborné přednášky, tentokrát na téma kategorizace kempů. Vel-
mi užitečnou službou pro návštěvníky bude tradiční poradenský servis 
pro začínající i pokročilé karavanisty.

Již zavedeným a oblíbeným doplňkem výstavy je Minicamp, který 
umožňuje jak vystavovatelům, tak i návštěvníkům, kteří plánují ná-
vštěvu brněnského výstaviště na víc dní, „ubytovat se“ na vyhraze-
ném parkovišti v rámci areálu výstaviště a do pavilonu P přijít poho-
dlně pěšky.

Výstava boat Brno opět 
v pavilonu Z

Vyznavači jachtingu a dalších vodních sportů se již 
podesáté mohou těšit na jedinečnou přehlídku ja-
chet, motorových člunů a vybavení pro vodní sporty.

Desítky vystavovatelů budou návštěvníkům prezentovat nové mo-
dely plachetnic, motorových člunů či dalších plavidel. V dlouhé řadě 
lodí prezentovaných na výstavě nebudou chybět značky jako např. 
Bavaria, Bayliner, Masterboat, Omicron, Catterpillar, Greenline, Ga-
leon a další.

Zájemci budou mít na výstavě také nejlepší příležitost si vybrat ze 
široké nabídky charterových společností dovolenou na  lodi. Výsta-
va boat Brno nabídne také vedle samotných expozic zajímavý do-
provodný program, v rámci kterého proběhnou na pódiu přednášky 
a projekce ze světa vodních sportů. Tradičními tématy doprovodné-
ho programu budou jachting, kiteboarding či potápění.

Velmi zajímavé bude bezesporu povídání o plavbách repliky histo-
rické lodě z 18. století s názvem „La Grace“. Organizátoři výstavy 
se také pokusí o spojení s Milanem Koláčkem telemostem s cílem 
zprostředkovat rozhovor mezi návštěvníky výstavy a tímto úspěšným 
jachtařem, aby se s nimi podělil o  čerstvé zážitky z právě dokon-
čeného závodu v sólové přeplavbě Atlantického oceánu s názvem 
„Transat 6,50“.
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LANdkITINgOVý
MISTR ČR
TOMáš VíChA
jE TO jAkO S řIdIČákEM
– NA ZAČáTkU kURZU
NEMUSíTE UMěT VůBEC NIC

Prkno s  gumovými koleč-
ky, tažný drak a  dobré po-
větrnostní podmínky. To vše 
vám stačí k  tomu, abyste 
pronikli do  tajů landkitingu. 
„Jaké si to uděláš, takové 
to máš. Landkiting může být 
rekreačním i  adrenalinovým 
sportem,“ vysvětluje Tomáš 
Vícha, mistr republiky v land-
kitingu.

Tomáš Vícha
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Landkiting je kombinací věrně známých akti-
vit, lépe řečeno sportů. Postavíte se na prkno 
(mountainboard), vzdáleně připomínající skate-
board, připoutáte se k tažnému draku ve tvaru 
paraglidingového křídla a na volném prostran-
ství se necháte vozit s větrem v zádech. „drak 
funguje jako hnací síla k jízdě a skokům,“ ob-
jasňuje Tomáš. 

Vedle landkitingu existuje i vodní kiteboarding 
a zimní snowkiting. Na čem se jezdí a jak se liší 
od landkitingu?
Ještě existuje buggykiting, u nějž sedíte v  tříkolové 
kárce a řídíte ji nohama. Ke snowkitingu postačí lyže 
nebo snowboard a zasněžená pláň. Na kiteboarding 
potřebujete prkno (podobné surfingovému) a  větší 
vodní plochu. Například nádrže Nové Mlýny na Mo-
ravě jsou ke kiteboardingu výborné, úplně nejlepší je 
však moře.

co člověk musí umět, než se do  landkitingu 
pustí?
Především by měl projít kitekurzem, protože při land-
kitingu se padá na tvrdou zem a napnuté šňůry draka 
jsou jako žiletka, tudíž s nimi můžeš někomu ublížit. 
U kitekurzu je to jako s řidičákem – nemusí se umět 
vůbec nic. Stačí elán a sportovní duch. 

Jaké vybavení je třeba a na kolik taková záleži-
tost přijde? 
V první řadě potřebujeme kite, trapéz (úvazek kitu, 
který k sobě připoutáme) a samozřejmě podvozek, 
takže mountainboard nebo buggy. S  cenami je to 
jako všude jinde. Celou výbavu lze pořídit klidně 
za 20 000 Kč. Pokud však člověka landkiting oprav-
du chytne, výbava v hodnotě 150 000 Kč není vý-
jimkou.

Je landkiting nebezpečný?
Landkiting může být rekreačním i extrémně adrena-
linovým sportem, kdy se létá v  několikametrových 
výškách. Takže jaké si to uděláš, takové to máš.

Je ještě něco, co by potencionální zájemce 
o landkiting potřeboval vědět?
Pro začátek by měl landkiting vyzkoušet s  malým 
cvičným dráčkem. Jinak landkiting je zatím jedi-
ný druh kitingu, ve kterém se jezdí mistrovství ČR. 
Na vodě a sněhu zatím mistrovství nemáme.
 
A teď k tobě, Tomáši. co tě k  landkitingu při-
vedlo?
Od malička jsem se věnoval větrným sportům. Nej-
prve jachtingu, potom windsurfingu a nakonec kitin-
gu. Landkiting jsem upřednostnil z důvodu snazších 

Jak to chodí na landkitingu
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začátků, než je trénink na vodě. Ve finále mě začal 
bavit tak, že jsem se rozhodl věnovat se tomuto 
sportu naplno.

Pak jsi začal závodit a vyhrávat. Jak se ti daři-
lo?
Každý závod se mi dařilo čím dál víc. Vlastně jsem 
vyhrál ve svém teprve třetím okruhovém závodě. Po-
tom jsem pravidelně obsazoval pódiová umístění, až 
jsem zůstal jeden rok absolutně neporažen.

co považuješ za svůj největší úspěch v landki-
tingu?
Každý úspěch je velký, ale nejcennější je asi mistr 
republiky v okruhových závodech.

Jaké máš další cíle?
Landkiting mě prostě baví. Nedělám ho pro úspěchy, 
ale pro zábavu. Nicméně když se zábava a úspěchy 
skloubí v jedno, je to paráda. Samozřejmě by mi vů-
bec nevadilo dobré umístění ve světě.

Je pro landkiting nutná fyzická kondice? Při-
pravuješ se nějak?
Jediná nutná příprava je využít každého větru a tré-
novat. To platí pro závody i freestyle. Alespoň u mě 
to tak funguje.

Jak vysoko a daleko létáš?
Při landkitingu se běžné skoky pohybují okolo  
1–2 metrů. Když jsou dobré povětrnostní podmínky, 
což není jen síla větru, ale i  jeho stálost, létám klid-
ně i do 7 metrů. Délka skoku se dá měřit na desítky 
metrů a při létání z kopce i na stovky metrů. Nejvý-
še se létá na sněhu. Tam jsem byl nejvýše něco ko-
lem 25 metrů. Dokonce jsou i snowkiteři, kteří létají 
z prudkých kopců do výšky kolem 60 metrů.

Máš nějaký zážitek z landkitingu, na který těž-
ko zapomeneš?
Určitě! Klasická lidská chyba – podcenění povětr-
nostních podmínek a tvrdý pád na hlavu z výšky pěti 
metrů. Výrobcům kvalitních helem patří velký dík!

co bys doporučil lidem, kteří se rozhodli věno-
vat tomuto sportu?
Jak už jsem řekl, rozhodně kitekurz. Po absolvování 
kurzu zahodit ostych a najít si v okolí svého bydliště 
partičku landkiterů. To je nejrychlejší cesta, jak pro-
niknout do tohoto úžasného sportu. Partičky kiterů 
a dobré rady se snadno hledají i na kitových portá-
lech ve fórech. Jeden takový, kde lidé často narazí 
i na mě, je třeba kiteboarding.cz.
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XVIII. ročník veletrhu 
Gaudeamus v Brně
evropský veletrh pomaturitního 
a celoživotního vzdělávání

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací 
o možnostech dalšího studia, a to nejenom po maturitě.  
Veletrh se bude konat ve dnech 1.–4. 11. 2011 na brněn-
ském výstavišti v pavilonu F.

Na veletrhu bude zastoupeno více než 200 fakult a přes 
2500 studijních oborů.

Najdete zde odpovědi na tyto otázky: 
· Kam po maturitě? 
·  Co mě škola naučí? 
·   Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ? 
·   Kde je studium nejvýhodnější? 
· Kde lze studovat vybraný obor? 
· Které obory lze studovat na škole? 
· Kde lze studovat vybranou fakultu? 
· Ve kterých státech může studovat český student? 
· a řadu dalších...

www.gaudeamus.cz

3. VeLeTRH 
STŘedNÍcH ŠKoL

Veletrh středních škol

Ve dnech 25.–26. 11. 2011 se na brněn-
ském výstavišti koná Veletrh středních škol. 

Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků 
základních škol, kterým má pomoci při roz-
hodování a výběru zaměření dalšího studia 

v rámci zvoleného povolání.
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Pro návštěvníky bude k  dispozici především ši-
roký sortiment šperků a  opracovaných kamenů, 
ke  koupi budou i  další výrobky včetně dekorač-
ních předmětů a  bytových doplňků. MINERÁLY 
BRNO jsou také burzou sběratelů, kteří se nepo-
chybně přijedou pochlubit nejzajímavějšími kousky  
ze svých sbírek. Podstatnou výhodou pro návštěv-
níka je nákup zboží za nejnižší ceny přímo od výrob-
ců, dovozců nebo sběratelů. V rámci doprovodné-
ho programu proběhne soutěž, první cenou bude 
diamant a i další ceny budou z oblasti drahých kovů 
a drahých kamenů a výrobků z nich vytvořených. 
Doprovodná výstava MINERÁLů BRNO 2011 
bude mít tentokrát jako nosné téma acháty. 
Na  výstavě bude k  vidění na  400 kusů těchto 
kamenů, které poutají pozornost svou kresbou 
a zbarvením. Návštěvníci budou mít možnost do-

vědět se zajímavosti o  vzniku a  výskytu achátů 
nebo o používání achátů v umění a šperkařství. 
K vidění budou rozmanité druhy českých a  mo-
ravských achátů, také acháty z evropských na-
lezišť i  z  jiných světadílů, např. Afriky, Austrálie 
nebo Jižní Ameriky.
Doprovodnou výstavou zaměřenou na acháty se 
MINERÁLY BRNO více než v minulých ročnících 
přibližují široké veřejnosti. Achát je samozřejmě 
sběratelským kamenem i materiálem pro výrobu 
šperků, ale  je především úžasným dílem přírody, 
které svým vzhledem okouzlí každého milovníka 
přírodnin a  přírodních materiálů. Dekorativnost to-
hoto kamene ho předurčuje hlavně k použití ve vý-
razných špercích nebo v interiérech.
Acháty a výrobky z nich budou samozřejmě k pro-
hlídce i  koupi také na stáncích vystavovatelů.

sobota: 19. 11. od 9 do 17 hodin
neděle: 20. 11. od 9 do 16 hodin
vstupné: 60 Kč, zlevněné 30 Kč

www.mineralybrno.cz

doprovodný program výstavy MINeRÁLY BRNo 2011 
slibuje mimořádný vizuální zážitek

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin  MINeRÁLY 
BRNo se letos v listopadu uskuteční už pošestadvacáté.  Přihlášeno je již přes 
stodvacet vystavovatelů převážně z České republiky a Slovenska, větší účast je 
potvrzena z Maďarska, další vystavovatelé přijedou z Německa, Polska a Indie.  
Letošní doprovodná výstava na MINeRÁLecH BRNo bude zaměřena na acháty.

originální vánoční dárek z přírody

19.–20. listopadu 2011
Brněnské výstaviště, pavilon B
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Klára 
Beňková
 ekonomické poradentstvíMáme

peníze pro 
každého.

Generální partneři Hlavní partneři Partneři Mediální partneři Car partner

220,- Kč

Více na www.vanocnicirkus.cz a www.bvv.cz/vanocnitrhy

13:00 - 14:00
Valašské peklo
14:00 -14:30
Short Black
14:30 - 15:30
Taverna
15:30 - 16:30 
Bílé divadlo

13:00 - 14:00
Valašské peklo
14:00 -14:30
Short Black
14:30 - 15:30
Taverna
15:30 - 16:30 
Bílé divadlo

20:30 - 21:30
Chris Sadler
21:30 - 23:30 
Michael Burian
23:30 
Chris Sadler   

20:30 - 21:30
Chris Sadler
21:30 - 23:30 
Michael Burian
23:30 
Chris Sadler   

16:30 - 18:00   
Lenka Dusilová
18:00 - 19:00 
Václav Koubek 
19:00 - 20:30 
Iva Bittová a Čikori 

16:30 - 18:00   
Lenka Dusilová
18:00 - 19:00 
Václav Koubek 
19:00 - 20:30 
Iva Bittová a Čikori 

10.12. od 13:00 BRNO VÝSTAVIŠTĚ10.12. od 13:00 BRNO VÝSTAVIŠTĚ
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FRANcHISe MeeTING PoINT
… aneb „nový směr ve Vašem podnikání“
V  České republice existuje několik set tisíc ekonomicky aktivních malých 
a středních podnikatelů. Tato oblast zaměstnává v ČR kolem 2 milionů osob, 
tj. cca více než 60 % ekonomicky činného obyvatelstva na českém trhu. Většina 
podnikatelů ve sféře malého a středního podnikání hledá informace o možnos-
tech a alternativách svého dalšího rozvoje, pomoc při řešení problémů, úspěš-
né příklady, nové myšlenky nebo nabídky a partnery pro další spolupráci.

Jedním z nejdůležitějších nových trendů na ev-
ropském, stejně jako na českém trhu je proces 
koncentrace – vytváření nákupních a  distribuč-
ních aliancí, sítí a kooperací. Kromě nich se začí-
nají čím dál tím více uplatňovat již mnoho let vy-
zkoušené a  osvědčené podnikatelské systémy, 
jako je FRANCHISING. Jedná se o odbytový sys-
tém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zbo-
ží nebo služby, či technologie. Opírá se o úzkou 
a nepřetržitou spolupráci právně a finančně sa-
mostatných a nezávislých podnikatelů – franchi-
sora a jeho franchisantů. 

FRANCHISE MEETING POINT je organizován jako 
samostatná akce s bohatým a kvalitním dopro-
vodným programem a širokou nabídkou dalších 
služeb a  zboží. Tento veletrh představuje mís-
to, kde se budou pravidelně setkávat odborníci 
a podnikatelé z franchisového a malého a střed-
ního podnikání se zájemci o tuto formu podnikání 
z řad odborné i laické veřejnosti. Dále se zástup-
ci veřejné a státní správy, specialisty a odborníky 
z různých profesí (marketing, daně, právo, finan-

ce, atd.) a v neposlední řadě i se zástupci medií. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpora fran-
chisových systémů a  franchisového podnikání 
především v České republice a na Slovensku. Trh 
České republiky nabízí stále ještě velký prostor 
a dostatečnou tržní kapacitu pro nové franchiso-
vé sítě. Poptávka po franchisingu stoupá z roku 
na  rok, protože tento způsob podnikání přináší 
mnoho výhod, je bezpečnější a přináší relativně 
vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Tato me-
toda podnikání umožňuje zůstat samostatnými 
a přitom využívat výhod, jaké mají jen velké a vět-
šinou nadnárodní společnosti. Především v ob-
lasti centrálních nákupů, marketingu, IT a v dal-
ších oblastech. Stejně tak umožňuje dosahovat 
v  podnikání výrazně lepších výsledků s  nižšími 
podnikatelskými riziky. 

Veletrh FRANCHISE MEETING POINT, který si dává 
za cíl nejenom napomoci stávajícím podnikatelským 
skupinám, ale také vybízí k  zahájení nové kariéry 
v podnikatelské sféře, se uskuteční na brněnském 
výstavišti ve dnech od 2. do 3. března 2012.

www.bvv.cz/fmp
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ZAREZERVUjTE SI Váš PROSTOR VČAS!
organizátoři akcí pro větší množství účastníků si už zvykli, že brněnské výstaviště je pro ně ideální destinací. V době konání vánočních firemních 
večírků je k dispozici většina hal a sálů se svým vybavením a možnostmi, které předčí své brněnské i mimobrněnské konkurenty. Velkým bonusem 
je pak bezproblémové parkování s výbornou dopravní dostupností a nabídka komplexních služeb, včetně organizace celé akce na klíč.

Využijte na oslavy spojené s koncem roku 2011 
prostory neomezených možností na brněnském výstavišti!

Co myslíte kolego, v kolika se letos sejdem? 
Nevím, jestli se sem všechni vejdem...

Žádný strach parťáku, i když se všichni slezem,
sem se určitě vlezem!

www.bvv.cz/rent / rent@bvv.cz
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Cena je v Kč bez DPH

Vánoční akce?
Ano, u nás v Rotundě!

Cenová nabídka platí při rezervaci termínu 
a úhradě zálohové faktury do 14.11.2011!

Více informací: Lucie Hřebačková, 
tel: 541 152 548, mobil: 724 955 622 
e-mail: lhrebackova@bvv.cz
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brnowww.bvv.cz/rent rent@bvv.cz

Pomalu, ale jistě se blíží konec letošního roku. Nastává období, ve kterém 
bilancujeme dosažené úspěchy a hledáme příčiny neúspěchů. Vánoční čas 
je charakteristický tím, že se lidé setkávají v menších či větších kolektivech.  
Pokud chcete mít minimum starostí s přípravou a zajištěním vánočního se-
tkání Vaší firmy nebo Vašich partnerů, neváhejte a obraťte se na nás. Připravi-
li jsme pro Vás zajímavou nabídku pronájmu reprezentativního prostoru sálu 
Rotunda, který svou jedinečnou architekturou dodá Vašemu večírku neopa-
kovatelnou atmosféru. 
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Cena je v Kč bez DPH

Vánoční akce?
Ano, u nás v Rotundě!

Cenová nabídka platí při rezervaci termínu 
a úhradě zálohové faktury do 14.11.2011!

Více informací: Lucie Hřebačková, 
tel: 541 152 548, mobil: 724 955 622 
e-mail: lhrebackova@bvv.cz
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brnowww.bvv.cz/rent rent@bvv.cz

Vánoční balíček zahrnuje: 
pronájem prostor, úklid, WC službu, službu v šatnách, požární dozor, službu vrát-
ného, vytápění/klimatizaci, vánoční výzdobu – 2x stromeček, technické vybavení – 
dataprojektor, notebook, projekční plátno, ozvučení – 2x pevný mikrofon + 1x bez-
drátový mikrofon, technickou obsluhu

ZAReZeRVUJTe SI VÁŠ PRoSToR VČAS! 
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PřEMěNA PAVILONU E
BRNěNSkéhO VýSTAVIšTě
NA kONgRESOVé CENTRUM
Veletrhy Brno, a.s., zahájily stavební práce přestavby pavilonu e na Kongre-
sové centrum. Pavilon konferencím slouží už nyní, ale plánovanými úpravami 
se zvýší kapacita těchto prostor a komfort pro organizátory akcí.

První patro budovy má již nyní nový sál s kapacitou 600 lidí, který lze rozdělit na dva nebo čtyři men-
ší. V objektu se nacházejí další tři menší sály pro přidružené semináře. Areál dlouhodobě hostí velké 
zdravotnické akce. Letos výstaviště přivítalo například i celostátní romskou konferenci, sjezd ČSSD 
nebo katolickou charismatickou konferenci. Přestavba pavilonu E by měla být hotova do března 
příštího roku. 

Virtuální prohlídky areálu brněnského výstaviště
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Která expozice 
realizovaná společností 
Veletrhy Brno, a.s., 
na MSV 2011 se Vám 
nejvíce líbí?

a) Žďas, a.s.

b) ArcelorMittal Ostrava a.s.

c) Komerční banka, a.s.
d) Metal Work Pneumatic CZ, a.s.

Více informací o službě najdete zde >>

Realizace expozic a servis
co vše obnáší veletržní expozice? 
Veletržní expozice je výkonný nástroj pro dosažení marketingových cílů vystavovatelů na veletrhu. 
Z tohoto důvodu nelze opomíjejt její důležitost. Veletrh představuje neodmyslitelnou součást mar-
ketingového mixu firem. Díky své multifunkčnosti má veletrh ve srovnání s jinými médii výhodu pře-
devším v oblasti bezprostřední komunikace se zákazníkem. K tomu, aby měla veletržní účast pro 
vystavovatele význam, je nutné myslet nejen na prezentaci firmy samotné, ale také na „ztvárnění“ 
expozice, propagaci a mnoho dalších záležitostí. Již při plánování veletržní účasti je důležité zvážit 
potřebnou plochu pro expozici, její umístění, celkovou realizaci i formu komunikace. Jen tak si vysta-
vující firmy zajistí efektivní veletržní účast a naplní cíle, se kterými na veletrh přichází.

a)

c) d)

b)
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www.bvv.cz/kalendar

kALENdář VELETRhů A VýSTAV 2011/2012

2011 listopad– prosinec
1.–4. 11. GAUdeAMUS

10.–13. 11. SPoRT Life

10.–13. 11. Bike Brno

10.–13. 11. boat Brno

10.–13. 11. caravaning Brno

19.–20. 11. MINeRÁLY BRNo

9.–18. 12. VÁNoČNÍ TRHY

2012
7.–8. 1. Národní výstava psů

12.–15. 1. Go

12.–15. 1. ReGIoNToUR

4.–5. 2. Mezinárodní výstava psů

12.–14. 2. STYL

12.–14. 2. KABo

24.–26. 2. oPTA

28. 2.–2. 3. SALIMA

28. 2.–2. 3. MBK

28. 2.–2. 3. INTeco

28. 2.–1. 3. VINeX

28. 2.–2. 3. eMBAX

2. –3. 3. Franchise Meeting Point

7.–11. 3. MoToSALoN 2012

8.–11. 3. PRodÍTĚ

8.–11. 3. RYBAŘeNÍ

8.–11. 3. ITeA BRNo

20.–23. 3. AMPeR

20.–23. 3. oPToNIKA

31. 3.–4.4. TecHAGRo

31. 3.–4.4. ANIMAL VeTeX

31. 3.–4.4. SILVA ReGINA

31. 3.–4.4. BIoMASA

14. 4. MotorTechna Brno

24.–28. 4. IBF

24.–28. 4. SHK BRNo

24.–28. 4. MoBITeX

24.–27. 4. URBIS INVeST

24.–27. 4. URBIS TecHNoLoGIe

24.–27. 4. eNVIBRNo

13.–16. 5.
20. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

5.–6. 6. MoToRSPoRT eXPo

6.–10. 6. AUToTec 2012

23.–24. 6. INTeRcANIS

19.–21. 8. STYL

19.–21. 8. KABo

31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012

10.–14. 9. MSV

10.–14. 9. IMT

10.–14. 9. FoNd-eX

10.–14. 9. WeLdING

10.–14. 9. PRoFINTecH

10.–14. 9. PLASTeX

10.–14. 9. INTeRPRoTec

29.–30. 9. Moravskoslezská národní 
výstava psů

říjen eXPodeNT (Praha)

4.–7. 10. SPoRT Life

4.–7. 10. Bike Brno

4.–7. 10. caravaning Brno

16.–19. 10. MedIcAL Fair Brno / 
ReHAPRoTeX

20. 10. MotorTechna Brno

30.10.–2. 11. GAUdeAMUS

17.–18. 11. MINeRÁLY BRNo

7.–16. 12. VÁNoČNÍ TRHY

Celoročně Stavební centrum edeN 3000

Změna termínů vyhrazena


