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

fairherald
4   2010

AUTOTEC & AUTOSALON BrNO 2010
PrAOTEC BrNěNSkýCh vELETrhů
Mezinárodní strojírenský veletrh



Veletržní sezóna na brněnském výstavišti vstoupila po letní prázdninové 
přestávce do své druhé poloviny. Úspěšně ji zahájily veletrhy módy a obuvi 
STYL a KABO s nabídkou kolekcí pro jaro a léto 2011. Veletrhy si uchovaly 
svůj nový ryze kontraktační charakter velkoobchod – maloobchod. Ved-
le tradičně nejpočetnější účasti slovenských firem byla nabídka veletrhu 
STYL obohacena silnou účastí Indie.

Nelze nevzpomenout tradičně zajímavou přehlídku automobilového prů-
myslu na veletrzích AUTOSALON a AUTOTEC. Letos skromnější AUTOSA-
LON možná u některých návštěvníků vyvolal rozpaky z omezené účasti 
automobilových značek, ale rozhodnutí konat mimořádně AUTOSALON 
ve spojení s veletrhem AUTOTEC bylo přáním a rozhodnutím automobilo-
vého průmyslu samotného. Věřím, že příští ročník veletrhu AUTOSALON 
2011 již zastihne automobilový průmysl v plné síle.

Potěšitelná byla letošní příprava Mezinárodního strojírenského veletrhu 
a  s  ním spojených akcí, která probíhala o něco veseleji než v  loňském 
roce, což potvrzuje pozvolný návrat ekonomiky a strojírenského průmyslu 
do normálu. Součástí letošního MSV je soubor technologických veletrhů 
Top Technology – WELDING, FOND-EX, PROFINTECH. Nosným odvět-
vovým programem veletrhu je přehlídka obráběcích strojů IMT. Současně 
s veletrhem se bude konat tematicky navazující veletrh bezpečnosti práce 
INTERPROTEC a  přehlídka nabídky nemovitostí a  investičních pobídek 
pro průmyslové podnikání ve středoevropském regionu URBIS INVEST.

MSV jako nejvýznamnější průmyslový veletrh v regionu střední Evropy zno-
vu potvrdí význam strojírenského a  navazujícího zpracovatelského prů-
myslu v České republice. Současný zájem a nápis „Vyprodáno“ potvrzuje 
i toužebně očekávané hospodářské oživení v České republice a okolních 
zemích. Pro nás jako pořadatele veletrhů je navíc potěšitelné také potvrze-
ní důvěry našich zákazníků, vystavovatelů, v náš produkt – marketingový 
nástroj VELETRH.

Jiří Kuliš 
generální ředitel   
Veletrhy Brno, a.s. 
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jE LiBO šváBA
v TěSTíčkU?
nožky, tykadla a kusadla jedlého hmyzu mohou běžně přistát na vašem talíři 
skoro všude ve světě. lákání výživných hmyzích pochoutek odolávají labuž-
níci snad už jen v evropě a severní Americe. jedním z tuzemských průkop-
níků entomofágie, jak se odborně nazývá pojídání hmyzu, je šéfkuchař Petr 
ocknecht, který se této netradiční kuchyni věnuje již sedmým rokem. Česká 
zdrženlivost v konzumaci hmyzu je podle něj pouhým předsudkem.

„Už v naší běžné stravě sníme mnohem více hmyzu, než si myslíme. v čers-
tvém ovoci, lesních plodech, zavařeninách nebo chmelových šiškách, ze kte-
rých se vaří pivo.“ 

jak to ale vypadá, když se broučci a  červíci nepojídají jen omylem? Petr 
ocknecht předvedl, jak rychle a chutně lze z hmyzu připravit hostinu o několi-
ka chodech. všechny bleskově připravené pokrmy mohli návštěvníci veletrhu 
WAtenvi ochutnat v expozici enviWeb s.r.o.
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hmyzí wok 

hodnocení redakce fairherald: 
První lekce pro hmyzí začátečníky. Cvrčky i červíky 

snadno přehluší chuť sójové a ústřičné omáčky 

a pokud se v porci příliš nešťouráte, ani si hmyzu 

nevšimnete.  

Cvrček na másle 

hodnocení redakce fairherald:
Jednička celého menu. V jednoduchosti je krása, 

stačí vám máslo, sůl a decilitr cvrčků.  

hmyzí menu Petra ocknechta
Předkrm: domácí chléb se sušeným hmyzem 
hodnocení redakce fairherald: Tmavý domácí chlebík chutná standardně. Jen při bližším ohledání zjistíte, že zapečená semínka mají sem tam nožičku nebo tykadlo.

Zákusek: čokoládový oplatek – sušenky – křupání – sýrové pečivo 
hodnocení redakce fairherald: Jantarově vyhlížející karamelové destičky s mumifikovanými červíky jsou opravdu chutné!
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zophobas na chilli 

hodnocení redakce fairherald:
Druhý stupeň hmyzího labužníka. Vidíte, co jíte, 

a nemáte to do čeho schovat. Opražený červík při 

nakousnutí lupne jako vídeňský párek. Oceňujeme 

také estetickou kvalitu pokrmu, kousky česneku 

a především červených chilli papriček působí na 

talíři báječně.

saranče, šváb v těstíčku 

hodnocení redakce fairherald:
Hmyzí maturita. Tohle sousto už je poměrně velké, 

z těstíčka čouhají dlouhé nohy, tykadla či krovky. 

Kupodivu je obsah lívanečku měkký a nekřupavý. 

„Šváb v těstíčku měl velmi měkkou a chutnou dužinu! 

Pouze krovky byly tužší,“ zhodnotil chuťovku David 

Pokorný, vedoucí komunikace a PR Veletrhy Brno, 

a.s., který dorazil na stánek EnviWeb s.r.o. právě 

v době ochutnávky zlatého hřebu hmyzího menu.

hmyzí menu Petra ocknechta
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hodnocení redakce fairherald: Jantarově vyhlížející karamelové destičky s mumifikovanými červíky jsou opravdu chutné!
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Původ hmyzu
Sbírat hmyz k jídlu v přírodě se nedoporučuje. Nikdy nevíte, čím se 
hmyz v poslední době živil, a riskovali byste tak otravu z postřiků či 
plodin pro člověka jedovatých. Hmyz určený k jídlu pochází ze spe-
ciálních chovů. Po zakoupení jej několik dní krmíte zdravou stravou 
a tři dny před konzumací necháte vyhladovět, aby se vyprázdnil. 

humánní úprava
Šefkuchař Ocknecht hmyz nehází přímo do rozpáleného oleje. Před 
úpravou jej rychle usmrtí vložením do vroucí vody.

kdy je hmyz hotový?
„Knedlíkové“ pravidlo o vyplavení na hladinu u hmyzu neplatí. Znám-
ka dobré úpravy je individuální. Například řádně upražený červ se 
pečlivě natáhne, zatímco cvrček se skrčí, slovy odborníka si „sedne“. 
 

Co k tomu?
Přesnější charakteristikou kuchyně je jídlo s obsahem hmyzu. Hmyz 
si nelze obecně představovat jako kus masa s přílohou. Dostateč-
nou porcí hmyzu je jedna hrstka denně, zakomponovaná do pokr-
mu. Hmyz jako surovina má tendenci nasát chuť a vůni ostatních 
ingrediencí.   

výživná hodnota hmyzu a běžných potravin

jak vám chutná?
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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



NA kOLE 
BEz šLAPáNí

Cyklisté-sportovci tuhle rychle expandující novinku pravděpodobně neocení. 
elektrokolo se však ani nesnaží tradičnímu jízdnímu kolu konkurovat. jeho cílem 
je vystrnadit z přeplněných měst silnějšího protivníka – automobil. jeho zbraní 
je levný, zdravý a ekologický provoz. takto alespoň shrnuje hlavní důvod stá-
le s zvyšujícího zájmu veřejnosti firma igi*elektrokola, která dodává do České 
republiky výrobky z Číny, Francie, velké Británie či nizozemska. 
nabídku skládacích, městských i terénních elektrokol si měli možnost prohléd-
nout také návštěvníci květnového veletrhu komunálních technologií a služeb 
UrBis teChnoloGie na brněnském výstavišti. 
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Zdroj: igi*elektrokola

jak vypadá provoz elektrokola?

s nabitou lithiovou baterií ujedete až 70 km, baterie zvládne až tisíc cyklů nabití. 

jedno nabití vyjde maximálně na 7 kč.

legislativně jste stále považování za cyklistu, nepotřebujete řidičský  
průkaz, přilbu ani sPz. Můžete jet jak po silnici, tak po cyklostezce.

využití elektrokol plánuje také Česká pošta. od dubna letošního roku 
spustila testování elektrokol několika výrobců a vypsala tendr na dodávku 
kol pro pošťáky, kteří musejí na svých objížďkách absolvovat dlouhé nebo 
profilově náročné úseky. Pošťáky na elektrokolech můžete už nyní běžně 
potkat v německu nebo v itálii.

90 % světové produkce elektrokol se upotřebí v Číně, v evropě jsou velmi 
populární například v dánské kodani. 

elektrokolo pořídíte od 25 000 kč výše, luxusní varianty mohou stát i 70 000 kč. 
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AUTOTEC & AUTOSALON BrNO 2010
oBrAzeM
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50 vystavovatelů 45 000 návštěvníků 200 youngtimerů
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CLASSiC ShOW
BrNO 2010
První veletrh historických automobilů, 
motocyklů, náhradních dílů a renovačních dílen 
v České republice a největší setkání klubů 
majitelů youngtimerů.

50 vystavovatelů 45 000 návštěvníků 200 youngtimerů
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jihomoravská metropole se v období 4.–10. června stala středem motoristického dění České republiky. na brněnském výstavišti se v rozmezí jednoho týdne konal vele-
trh AUtoteC & AUtosAlon 2010 okořeněný o světový šampionát formulových závodů World series By renault na Masarykově okruhu.

Nadšenci automobilů, užitkových vozidel, veteránů i závodních vozů si počátek června zpříjemnili návštěvou výstaviště, kam dorazilo přes 78 000 lidí. Ani závody pod hlavičkou Renaultu nepřišly zkrátka. Monoposty 
a závodní speciály francouzské automobilky přilákaly 60 000 lidí a v návštěvnosti za sebou nechaly i podnik FIA GT1, jenž se taktéž chlubí označením světový šampionát. K vysoké návštěvnosti, která překvapila i zástup-
ce Renaultu, přispělo hezké počasí a hlavně vstup zdarma. 
Lístky na závody mohli návštěvníci veletrhu AUTOTEC & AUTOSALON 2010 obdržet na stánku společnosti Auto Pokorný, která je dodavatelem vozů Renault a Dacia. Přímo z výstaviště pravidelně odjížděla linka na 
Masarykův okruh, kde se ochozy plnily již od sobotního rána. Pro diváky byl připraven bohatý doprovodný program, vedle exhibičních show a závodů zpestřila den demonstrační jízda monopostu Renault F1, s nímž 
závodil v roce 2009 Fernando Alonso. 
Hlavním lákadlem byl samozřejmě závod Formule Renault 3.5, ve kterém figurovali dva čeští zástupci Filip Salaquarda (15. a 3. místo v závodě) a Jan Charouz. (7. a 11. místo).

BrNO CENTrEm SvěTOvéhO šAmPiONáTU 
FOrmULE rENAULT
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jAN ChArOUz: 
v BrNě mám výhOdU
„na závod v Brně se velmi těším,“ neskrýval jan Charouz nadšení z návratu 
na domácí dráhu, kterou zná i poslepu. „Po dlouhé době budu závodit v Česku 
a jsem rád, že to může být zrovna s monopostem šampionátu World series By 
renault,“ uvedl dva dny před závodem šampionátu World series By renault, 
jenž se konal 5.–6. května na Masarykově okruhu. 

V  sobotním závodě si odnesl body za sedmé místo a ocenění pro nejlepšího nováčka čtvrtého 
podniku sezóny. V nedělním druhém závodě držel stejnou pozici, ale po povinné zastávce v boxech 
spadl na 11. příčku. „Vůbec nám nevyšel pit stop. Špička Formule Renault 3.5 je velice vyrovnaná a 
několikasekundový rozdíl v délce zastávky v boxech může mít fatální následky.“

jízda s maximální přesností
Charouz odjížděl z Brna se smíšenými pocity. Stanovil si cíl dojet do 10. místa, což se mu v úvodním 
závodě povedlo, ale v druhém skončil těsně před branami první desítky. Na otázku, zdali je pro něj 
závod na Automotodromu Brno výhodou, či nevýhodou, nedokázal s určitostí odpovědět. 
„Výhoda je znalost tratě, na druhou stranu je větší tlak ze strany publika a sponzorů, kteří mě sledují,“ 
přiznal třiadvacetiletý jezdec. 
A který okruh je pro něj v šampionátu WSR nejnáročnější? „Těžká otázka. Náročné jsou všechny, 
jedeme dvakrát 45 minut v maximálním nasazení, takže koncentrovat se musíte všude, ať se jede 
v Brně, Spa-Francorchamps nebo Silvestrone,“ odpovídal Charouz. 
Obtížný okruh v ulicích Monte Carla však nezmínil a bez připomenutí by na něj i snad zapomněl. 
„Ano, ten okruh je asi nejtěžší,“ následně dodal. „Jezdíte zde na milimetry kolem svodidel a sebe-
menší chybička znamená konec závodu.“ 
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Trojnásobný šampion formule 1 Nelson Piquet kdysi poznamenal, že jízda s monopostem v ulicích 
Monte Carla je jako jízda na kole v koupelně. Většina pilotů by s názorem této legendy 80. let prav-
děpodobně souhlasila.

závodit se musí i ve tři hodiny ráno
Cílem Jana Charouzen je samozřejmě formule 1, prozatím funguje jako testovací a náhradní pilot stá-
je Renault F1, ale cesta k pozici regulérního pilota F1 je stále dlouhá a obtížná. K tomu, aby z WSR 
postoupil o další krok dál, je zapotřebí vyhrávat. „První sezónu bereme učenlivě, sbíráme zkušenosti 
a příští rok bychom chtěli bojovat o přední příčky.“ 
Vedle monopostu World Series By Renault si během víkendu 12.–13. června vyzkoušel i sportovní 
prototyp Pescarolo-Judd. Zúčastnil se totiž slavného závodu 24 hodin Le Mans, kde ve své kategorii 
získal vavříny za druhé místo. 
„Jsem samozřejmě rád, že jsem si mohl dojít pro pohár na pódium, ale mnohem víc se mi líbil ten 
velký. Takže příště musím čtyřiadvacetihodinovku vyhrát v celkovém pořadí,“ řekl s úsměvem po 
závodě. 
Le Mans začíná v sobotu v 15:00 a končí v neděli ve stejný čas. Koncentrace a spánek jsou zde 
alfou a omegou. „Každý rok se pokouším usnout. Vždy alespoň na hodinu se mi to podaří, ale spíše 
jde o polospánek, protože kolem vás jezdí auta a stresujete se, abyste nezaspali, protože za určitou 
dobu je nutné vrátit se zpět za volant. Pokud se mně ale zase podaří usnout, mám problém vstát. 
Zkuste si jít na hodinu lehnout s tím, že ve tři ráno vás tahají z postele, abyste šel závodit,“ nastínil 
Charouz střídání jezdců během podniku 24 hodin v Le Mans.
Výčet závodů, kterých se Jan Charouz za svou kariéru zúčastnil, by vydal na dlouhý seznam. Ved-
le WSR a 24 hodin Le Mans aktuálně startuje ve formulovém šampionátu Auto GP, má za sebou 
úspěšné působení v sériích FIA GT, Le Mans Series či F3000. Konečnou metou je formule 1, ale 
angažmá v prestižním formulovém šampionátu IZOD IndyCar v USA by se nebránil. „Zatím jsme 
žádnou nabídku nedostali, ale pokud by přišla, určitě bych se toho nebál,“ hovořil o IZOD IndyCar, 
kde více než rok působil další český pilot Tomáš Enge. 
A co závody na oválech, které tvoří polovinu kalendáře sezóny? „Mám z nich docela respekt, ale 
s dobrou nabídkou bych to určitě vyzkoušel.“
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mOTOrSPOrT ExPO 2010:
dOBrá zPrávA PrO jEzdCE,
šPATNá PrO FANOUšky
v západní evropě jsou výstavy specializované na motoristický sport běžnou 
záležitostí s dlouhou tradicí. v České republice byla taková akce uspořádaná 
vůbec poprvé a nedopadla vůbec špatně.

Doménou výstavy byla italská formule Gloria. Ta sice nepoutala takovou pozornost návštěvníku, jako 
by to zvládl např. monopost F1 kteréhokoliv současného týmu, ale přítomnost formule Gloria upo-
zorňovala, že závodním pilotem může být opravdu každý. 

Ačkoliv má Česká republika dostatek mladíků, kteří by se chtěli živit závoděním na profesionální 
úrovni, šance dosáhnout této mety má mizivý počet lidí. Za účelem dát šanci opravdu všem vznikla 
závodní škola Formula Star a zdá se, že projekt má slibnou budoucnost. „Ze 400 přihlášených na 
adrese www.formulastar.cz se v testech vybere dvacet. Nejlepších deset pokračuje na okruhu ve 
formuli a vítěz celé soutěže FormulaStar získá závodní licenci na příští rok,“ popisoval soutěž Josef 
Křenek, majitel závodního týmu Křenek Motorsport.

Ve Formuli Star neprochází tvrdou zkouškou pouze řidičské umění. Potencionální závodník musí zvlád-
nout veškeré aspekty týkající se motosportu. Proto mladíci prochází zkouškami na mediální schopnosti 
a fyzickou zdatnost. Absolvovat musí i psychotest a test z motoristických a odborných reálií. 

Po této dobré zprávě pro závodníky však následovala smutná zpráva pro české fanoušky automobi-
lových závodů. Na závodě Motorsport Expo 2010 se objevila výkonná ředitelka Masarykova okruhu 
Ivana Ulmanová, která si zákonitě postěžovala na konec podpory Jihomoravského kraje a Brna. 
„Bez peněz od státu není možné, abychom některé podniky udrželi v kalendáři,“ poznamenala Ulma-
nová na veletrhu. Podle předpokladů všechny závody s puncem mistrovství světa z kalendáře zmizí 
a zůstanou jen velká cena motocyklů (Grand Prix) a Mistrovství světa superbiků (WSBK).
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BUggyrA, kTErá POkOřiLA
SvěTOvý ryChLOSTNí rEkOrd
veletrhy AUtoteC & AUtosAlon Brno 2010 lákaly na přehlídku osobních 
a  užitkových vozidel. zejména užitková vozidla patřila k  hlavním tématům 
veletrhů. Představitelem vrcholné technologie i techniky v nákladní dopravě 
byl rekordní speciál – tahač Buggyra.

Modrá Buggyra byla k vidění v pavilonu Z. Kdo z návštěvníků alespoň trochu znal poměry v evrop-
ském šampionátu tahačů, poznal, že vystavená Buggyra se od té klasické závodní verze v lecčem 
liší. Šlo totiž o speciál, s nímž David Vršecký v  roce 2008 zaznamenal světový rychlostní rekord. 
Monstrum schovávalo pod kapotou šestiválcový motor o objemu 12 000 ccm s výkonem 1 900 koní.

Porovnávat závodní Buggyru s rekordním speciálem by asi nestálo za námahu. Oba vozy se napros-
to liší – zatímco závodní typ musí vydržet několik desítek kol tvrdé jízdy, prioritou rekordního speciálu 
je okamžité přenesení síly motoru na dráhu a dosáhnout maximálních rychlostí.

Dvojnásobný šampion Evropy David Vršecký rád překonává stanovené hranice a hledá disciplíny, 
kde jeho jméno dosud nefiguruje na prvním místě. S kamionem, který byl k  vidění na veletrzích, 
překonal rychlostní rekord s pevným startem na 1 km a novou hodnotu stanovil na 171,878 km/h. 
A co bývá během rekordních jízd nejnáročnějších? Prvních 100 metrů od startu. V tu chvíli se kamion 
teprve rozjíždí a správně načasované přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je klíčem k úspěchu. 

David Vršecký po překonání zmiňovaného rekordu neusnul na vavřínech a v polovině dubna letoš-
ního roku se vydal na okruh Dekra v Německu, kde hodlal překonat tři světové rekordy najednou. 
Z Německa pak toho dne odjížděl s úsměvem na tváři, podařilo se mu splnit cíl a stanovil světové 
rychlostní rekordy na 100 kilometrů, 100 mil a v hodinovce.
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FOrmULE 1 
zE dřEvA
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navrhněte, vyrobte a prezentujte miniaturní model Formule 1 poháněný 
bombičkou Co2. tak zní úkol pro zájemce o účast ve studentské soutěži, 
kterou rozhodně stojí za to vyhrát – hlavní cenou v celosvětovém finále 
je totiž stipendium na londýnské univerzitě pro celý tým, na celou délku 
studia.

Studentská soutěž FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH je určena pro týmy středoškoláků ve věku 15 až 19 
let. Byla uspořádána poprvé v roce 1999 ve Velké Británii a první českou účast ve světovém finále 
zaznamenala v roce 2009 – studenty ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Čes-
kých Budějovicích odměnila odborná porota cenou pro nejlepšího nováčka. Letos v září se na celo-
světové finále do Singapuru vydá model ze SPŠ Přerov. Účast si členové týmu Speed Performance 
Show vybojovali v celostátním finále v červnu na veletrhu AUTOSALON.  

Průběh soutěže je simulací kompletního zázemí závodního týmu. Jednotliví členové tří až šestičlen-
ného týmu mají přidělené funkce – hlavní manažer, jeho zástupce, design inženýr, výrobní inženýr, 
grafik. Kromě samotného návrhu a výroby modelu mají na starosti také oslovení sponzorů, kompletní 
přípravu marketingu a prezentaci týmu na veřejnosti i před odbornou porotou. 

Modely jsou navrženy v programu CAD (Computer Aided Design), karosérie modelu je vyrobena 
s pomocí CNC frézky a parametry modelu jsou přesně vymezeny pravidly soutěže. Před výrobou 
testují týmy návrh modelu ve virtuálním větrném tunelu. 

Samotný závod se koná na dvacet metrů dlouhé závodní dráze pro dva modely, formule je odstarto-
vána závodníkem – vybraným členem týmu – s nejrychlejší reakcí na startovní povel. 

Výsledek soutěže je souhrnem mnoha kritérií, odborná porota přidělí soutěžnímu týmu ohodnocení 
za specifikaci, konstrukční dokumentaci, týmový design vozu F1, použití programu CAD, kvalitu 
výroby, prezentaci, reakční čas závodníka a závodní čas modelu.
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mOdELLBrNO 2010
největší evropské jednodenní 
setkání plastikových modelářů 
a soutěžní výstava

více než 
330 modelářů

1407 modelů 21 modelářských klubů z České 
republiky, slovenska, Polska, 
rakouska, nizozemska a Maďarska
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EMBAX-PRINT

JOB FAIR

IDET

PYROS / ISET

INTERPROTEC

OPTA

PROPET

ENVIBRNO

VODOVODY-KANALIZACE

IBF
SHK BRNO

URBIS INVEST

EDEN 3000

VÁNOČNÍ TRHY

AUTOSALON BRNO
AUTOTEC

MOBITEX

PRODÍTĚ

RYBAŘENÍ

TECHAGRO
ANIMAL VETEX
SILVA REGINA

WELDING
FOND-EX
PLASTEX

PROFINTECH

STYL
KABO

S1

GO

REGIONTOUR

MSV

IMT

TRANSPORT A LOGISTIKA

INVEX

SPORT LIFE

BOAT BRNO

CARAVANING BRNO

SALIMA
MBK

INTECO
VINEX
G+H

MEDICAL FAIR BRNO

STAINLESS
WOOD-TEC

500x700 cm  drop 75 - 2/2/0,6 - 100
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Grafický vizuál strojírenského veletrhu
(vybrané motivy z let 1959–2010) 

2010198019601957

PrAOTEC
BrNěNSkýCh
vELETrhů
Mezinárodní strojírenský veletrh napíše letos ve dnech 13. až 17. září padesá-
tou druhou kapitolu své existence. nejstarší podnik brněnského výstavnictví 
prošel za více než půl století mnoha proměnami a dal základ specializovaným 
akcím, které dnes tvoří osu veletržního kalendáře. nahlédněte, jak se v prů-
běhu let z pevného základu praotce Msv vyčlenily veletrhy nové éry a jak se 
měnila grafická tvář samotného Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Proměna loga Msv
Tradiční logo Mezinárodního strojírenského vele-
trhu, ozubené kolo obepnuté modrou a červenou 
šipkou, které ukazují na východ a na západ. 
Tento grafický prvek byl vytvořen v roce 1957 pro 
Výstavu československého strojírenství, která byla 
předchůdcem strojírenského veletrhu.
Už v době svého vzniku znázorňovalo logo poslá-
ní veletrhu – propojovat trhy východu a západu na 
„neutrální“ půdě v Brně. V této nadčasové symbo-
lice setrvalo dodnes. 
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STyL A kABO 2010AktUálnĚ
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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  p r o p o j e n ý  s  p a v i l o n e m  e

Garance nejnižší 
ceny na internetu!

Pokud si pokoj zarezervujete na web. stránkách našeho hotelu 
(příp. na www.ihg.com nebo www.holidayinn.com), garantujeme 
Vám nejnižší cenu uváděnou na internetu na období Vašeho pobytu.

obchodní jednání

komfortní ubytování 

konferenční možnosti

obnovení značky

ideální místo pro obchodní jednání
lobby bar nabízí příjemnou atmosféru, širokou nabídku káv 
prestižní značky Piazza d´Oro, drobné občerstvení, ale také teplá 
jídla servírovaná až do nočních hodin. V restauraci Prominent Vás 
čeká klidné prostředí a zajímavé gastronomické zážitky. Každých 
14 dní připravujeme nové sezónní menu. V září přijďte ochutnat 
speciality z hub a zvěřiny, v říjnu zase slovenskou kuchyni. 

Aktuální menu zde >>
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3.–4. 9. zelený svět 2010 11. zahradnický veletrh

13.–17. 9. Msv 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh

13.–17. 9. iMt 2010 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

13.–17. 9. ProFinteCh 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

13.–17. 9. WeldinG 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky

13.–17. 9. Fond-ex 13. mezinárodní slévárenský veletrh

13.–17. 9. interProteC 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce 
a pracovního prostředí

13.–17. 9. UrBis invest Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

14.–15. 9. invex ForUM Odborné ICT & Business setkání

17.–19. 9. Airin 2010 Mezinárodní letecký veletrh (Letiště Leoše Janáčka Ostrava)

25.–26. 9. 4. moravskoslezská národní výstava psů

6.–8. 10. exPodent Středoevropský veletrh stomatologie a ústní hygieny 
(Kongresové centrum Praha)

7.–10. 10. sPort life 9. mezinárodní sportovní veletrh

7.–10. 10. Bike Brno Mezinárodní cyklistický veletrh

7.–10. 10. boat Brno 9. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

7.–10. 10. Caravaning Brno 8. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

19.–22. 10.
Medical Fair Brno /
rehaprotex

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

23. 10. Motortechna Brno Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, 
výstava historických automobilů

2.–5. 11. GAUdeAMUs Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

20.–21. 11. MinerálY Brno 25. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

25.–28. 11. Brno Art Fair Mezinárodní veletrh umění

10.–19. 12. vánoČní trhY

Celoročně
stavební centrum 
eden 3000

Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů, vstup Stavebním 
centrem EDEN 3000 z ulice Bauerovy, budovou Vzorkovny stavebních materiálů. 
Vstup zdarma, otevřeno denně (včetně víkendů) 
od 10.00 do 18.00 hod., v průběhu veletrhů od 9.00 do 18.00 hod.

kALENdář vELETrhů A výSTAv 2010

www.bvv.cz/kalendar


