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Mezinárodní strojírenský veletrh plní – mimo jiné – i roli konjunkturálního
průzkumu. Letos přišly z ekonomiky přes veletrh konečně dobré zprávy.
Výstaviště bylo prakticky celé zaplněno nabídkou novinek či inovovaných
technologických zařízení a řešení pro zpracovatelský průmysl. Ochota
firem zúčastnit se byla rozhodně vyšší než v loňském roce, kdy vrcholila
hospodářská recese a negativní nálada ve firmách.
Veletrh naznačil, že se do ekonomiky vrací důvěra v podnikání a budoucnost, sebevědomí a vůle obstát v konkurenci. Na veletrh se vrátila pracovní atmosféra a optimismus. Společně s vystavovateli a návštěvníky jsme si
řekli: ano, zase veletrh, jak má být.
Začátkem října bude výstaviště patřit čtyřlístku veletržních projektů, zaměřených na sport a aktivní trávení volného času. Jedná se o veletrhy SPORT
Life a Bike Brno a souběžně konané výstavy boat Brno a Caravaning
Brno. Vzhledem k populární tematice ani není divu, že se tyto veletrhy těší
tradičně vysokému zájmu obchodníků i široké veřejnosti.
Na druhou polovinu října je plánován Medical Summit Brno, týden zdravotnictví, který navazuje na tradici veletrhů zdravotnické techniky, rehabilitace a lékařských kongresů na brněnském výstavišti. Veletrhy Medical
Fair a Rehaprotex představují přední odborné zdravotnické akce v České
a Slovenské republice. Medical Fair je orientovaný na prezentaci technologických inovací v oboru zdravotnické techniky. Rehaprotex je bezesporu
největší středoevropská přehlídka kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek.
Medical Summit Brno si nelze představit bez konferenční části s řadou
odborných kongresů, sympózií, diskusních setkání lékařů, zdravotního
personálu a vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení. Diskuze se
kromě výměny informací z oblasti výzkumu a lékařské praxe jistě nevyhne
ani otázce zdravotnické reformy, financování zdravotní péče.
Věřím, že dobré zprávy, které přinesl strojírenský veletrh, přinesou i nadcházející veletrhy v dalších oborech.

Jiří Kuliš
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Mezinárodní
strojírenský
veletrh
oslavil 52 let
Ozubené kolo obepnuté modrou a červenou šipkou zdobí tvář Mezinárodního strojírenského veletrhu více než půl
století. Přestože i na tento veletrh dolehl v průběhu desetiletí tlak přirozeného
vývoje, zájem veřejnosti nikdy neopadl.
Mezinárodní strojírenský veletrh je právem považován za praotce všech veletrhů na brněnském výstavišti. Dlouhá historie MSV se začala psát v září roku
1959 a směle pokračuje dál. Dnes v pořadí již 52.
ročník MSV byl propojen s technologickými veletrhy
a získal tím statut největší výstavní akce ve střední
Evropě. Do Brna se přijeli podívat nejvýznamnější
představitelé českého průmyslu a někteří členové
vlády v čele s premiérem Petrem Nečasem. Ačkoliv se celková návštěvnost nemohla měřit s prvním
ročníkem, zájem vystavovatelů i návštěvníků poukazoval na pozvolný konec krize.

Jaká byla návštěvnost
prvního Mezinárodního
strojírenského veletrhu
v roce 1959?
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Vynálezy minulo
Kam se poděly převratné vynálezy, které zejména v minulých stoletích zahlcovaly patentní úřady v Evropě a USA? Existují ještě vědci v bílém plášti a s rozcuchanými vlasy zkoumající na vlastní pěst technologie a látky? Nikoliv, zlatá
léta revolučních vynálezů jsou dávno pryč. Přesto z nich lidstvo těží dodnes.
K nejvýznamnějším milníkům v historii společnosti
patří vznik knihtisku. Johannes Gutenberg pomohl
v 15. století šířit knihy, zejména Bibli, v mnohem
větším měřítku právě díky knihtisku. Jeho vynález
zvýšil vzdělanost civilizace a rozšiřoval se do všech
koutů Evropy. Nicméně Čínské císařství Gutenbergův vynález minul, neboť vlastním knihtiskem
disponovalo už o několik století dříve.

0,9 litru si to razila rychlostí maximálně 16 km/h.
Pozdější nástupce prvního automobilu si však
nemohla široká veřejnost kvůli vysoké ceně dovolit, a tak přišel v roce 1913 Henry Ford s pásovou
výrobou a snížil náklady na výrobu.

„Co je těžší než vzduch, nemůže létat,“ znělo
z úst lidí, kteří v 19. století sledovali neuvěřitelné pokusy dostat stroje s křídly, vrtulemi a dalKe zlatému období vynálezů patří 19. a 20. sto- šími pomůckami do vzduchu. Jejich teorii nakoletí. Na patentovém úřadě byly přihlašovány nec popřeli bratři Wrightovi, jimž se v roce 1903
vynálezy, které hojně požíváme dodnes: auto- podařilo postavit první opravdu funkční letadlo.
mobily, jízdní kola, letadla, telefony, počítače,
televize atd. Výčet všech revolučních vynálezů, Dynamit Alfreda Nobela (1866), telefon Alexankteré posunuly lidstvo dál ve vývoji, je závratně dra Bella (1876), fonograf Thomase Alvy Edisona
dlouhý a život bez nich bychom si stěží dokázali (1877), myčka nádobí od Josephine Cochranové (1886), rádio od Nikoly Tesly (1893) a mnoho
představit.
dalších vynálezů a vynálezců změnilo obraz tehObejde se dnes někdo bez automobilu? Pravdě- dejší doby. Dnes už se podobná revoluce nekopodobně ne. Proto bychom měli vědět, komu za ná. Nahradila ji všudypřítomná evoluce s velkými
luxus rychlého přesunu z místa na místo vděčí- společnostmi zaměstnávajícími desítky vědců
me. Je to Karl Benz a Henry Ford. První auto- většinou pracujících na technologiích a postumobil na světě patentoval Karl Benz, psal se rok pech, které pouze vylepší to, co už jednou vyna1885 a tehdejší tříkolka s jednoválcem o objemu lezeno bylo.

Kdo vynalezl
dieselový motor?

Pět šílených vynálezů aneb c

Hubbardův elektroměr z roku 1968
Ron Hubbard, americký spisovatel sci-fi a zakladatel Scientologické církve, sestrojil tzv. Hubbardův
elektroměr, kterým zkoumal, zdali rajčata cítí bolest.
Jeho výzkum ho dovedl k závěru, že rajčata „křičí,
když je někdo krájí.“
b
ja
Paraplíčko pro kuřáky
Robert Stern byl evidentně v 50. letech vášnivým M
kuřákem, a to za každého počasí. Na cigaretovou C
špičku si připevnil malé paraplíčko kryjící cigaretu k
před deštěm.
V
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Fungující žárovku vynalezl
Heinrich Goebel,
ale Thomas Alva Edison
ji zdokonalil a nechal
patentovat

co se opravdu nepovedlo

Žaluziové sluneční brýle
vznikl nápad na mycí linky pro pacienty, čímž by sestPrvní brýle tohoto druhu se objevily řičky ušetřily spoustu času. Později se z nápadu vyviv 50. letech minulého století, na trhu nula detoxikační linka pro případ atomového útoku.
ale propadly. Částečný návrat proběhl
v 80. letech a zdá se, že extravagantní
Piercing a dioptrické čočky
brýle dnes prožívají druhou renesanci. Uvidíme, na
U brýlí ještě zůstaneme. Používáak dlouho.
te dioptrické brýle a jejich pravidelné
nošení vás obtěžuje? Není nic jednoMycí linka v nemocnicích
duššího, než si pod obočí implantoCo je praktičtější? Zajet s automobilem do mycí lin- vat piercing, do kterého zasunete dioptrické čočky.
ky, nebo ho umývat ručně? Zaručeně první varianta. Konečně praktické využití piercingu, není-liž pravda?
V nemocnicích to platí stejně, proto na sklonku 60. let
http://planetoddity.com/absurd-inventions-ever-patented/
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Jan Baltus:
Jeden člověk
už svět naruby
neobrátí
Lidská civilizace se vyvíjí, stejně i systém výzkumu. Zatímco v minulých staletích se výzkum točil převážně kolem jedné osoby, dnes je to záležitost týmů.
Mimochodem, víte, bez kterého vynálezu byste si nyní nečetli páté vydání
magazínu fair herald? Samozřejmě bez internetu, který se řadí mezi převratné
vynálezy poslední doby.
„Převratný vynález, který by od základu změnil společnost, už nečekám.
Technologie budou samozřejmě stále vyspělejší, ale lidské chování zásadně
určovat nebudou,“ říká Jan Baltus, šéfredaktor Technického týdeníku.
Vznikají v dnešní době revoluční vynálezy, které posunují lidstvo
o kus dál, podobně jako tomu bylo s vynálezy v minulých stoletích?
Rozhodně ano, ale nejsou to jednotné vynálezy jako například telegraf
atd. Za obrovský vynález lze považovat internet, nicméně většinou jde
spíše o přirozený vývoj technologií.

Co vám na světě chybí? Co by m
Samozřejmě léky, ale to je nereálné,
ně a válečné konflikty než za léky. P
za vědu, což odmítám, pak by moh
odstraní lidské utrpení, bídu a hlad.

V čem se liší současný výzkum od výzkumu v 19. a 20. století?
Kolektivním pojetím. Dnes není myslitelné, aby jeden člověk obrátil svět
naruby nějakou technologií. V současné době všechno vzniká spíše
prací týmu.

Dokážete říci, co podle vás u
dopředu?
Největší posun pro lidstvo zname
liv nástroje, pomocí nichž se člově
schopnost použit nástroje.

Dočkáme se podle vás ještě nějakého převratného vynálezu,
který změní fungování společnosti?
Ne, nic takového neočekávám. Používání technologií má vliv na člověka, avšak jeho chování neurčují.

Když se zaměříme na ČR, v čem
uspěli ve světě?
Václav Klaus na Mezinárodním stroj
že nezná českého vědce, který by

mělo být vynalezeno?
, neboť lidé vždy utratí více za zbraPokud budeme považovat ekonomii
hl být vynalezen mechanismus, jenž
.

umožnilo lidstvu největší krok
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lidstvu. Jeho názor nesdílím a mohu uvést příklad – pan profesor Otto
Wichterle, který byl světově proslulým českým vědcem a vynálezcem
zejména v oblasti makromolekulární chemie a je duchovním otcem
hydrofilních kontaktních čoček. Nebo je tu ještě profesor Antonín Holý,
jenž se zabývá léčivy proti leukémii, rakovině a virovým onemocněním
včetně hepatitidy a AIDS. Naše věda sice není příliš silná, ale má silné
jedince, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin vědy.

enalo naučit se používat jakéko- V čem by se česká věda a výzkum mohly zlepšit?
ěk dál vyvíjel. Lidskou bytost mění Česká věda potřebuje dobrý management, měla by mít kromě svobodného základního výzkumu, daného možnostmi země, i své předem stanovené priority a cíle. Je nutné ji v co největší míře zapojit do světových struktur.
m mají čeští vědci přednosti, čím Žalostně potřebuje mladé lidi, ale to zřejmě v nejbližších letech nepřipadá
v úvahu, takže se zřítí na úroveň rozvojové země. Česká politická oligarchie
jírenském veletrhu v 90. letech řekl, nedokázala využít nabízejícího se potenciálu vědecké práce, bagatelizovay svým vynálezem zásadně přispěl la ji (viz Klaus) a brzy sklidí ovoce své neuvážené práce.

fairherald
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Marabu VUT001:
létající laboratoř, která
sama nesmí vzlétnout
„Bezpilotní letoun Marabu VUT 001 má za sebou tři roky vývoje a stále se testuje,“ popisuje Ing. Michal Mališ, Ph.D., projekt Leteckého ústavu Vysokého
učení technického (VUT) v Brně. Marabu, jenž získal na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu Zlatou medaili, je podle něj průkopníkem na poli
bezpilotních letadel v ČR.

Kdo stojí za nápadem bezpilotního letadla
na VUT?
Přišlo s tím vedení Leteckého ústavu VUT, konkrétně profesor Antonín Pištěk, jemuž nápad uzrál
v hlavně, dal dohromady tým a sehnal prostředky.
Čili jde o letoun, který jste sami vymysleli
a zkonstruovali…
Prakticky se na tom v určitých fázích podílel
každý, kdo v Leteckém ústavu Fakulty strojního
inženýrství pracoval. Nicméně asi pět lidí se podílí na vývoji Marabu hned od počátku. Díly jsme
konstruovali nebo si nechávali dodávat. Například centroplán byl dodán, ale konstrukční úpravy jsme prováděli my. Trup byl taktéž vyráběn
partnerskou firmou, nicméně pod naším dohledem. Křídla, přístroje, kola a ocasní plochy jsou
kupovaná.
Probíhal u letadla nějaký výzkum?
Především jsme testovali než zkoumali. První
trup, který jsme postavili, prodělal sérii statických
zkoušek. Na aktuálním letounu Marabu jsme testovali podvozkové nohy, prováděli měření, kalibraci přístrojového vybavení atd.

Zkušební lety již proběhly, splnily vaše očekávání?
Se zkušebními lety jsme byli spokojeni. Pilot říkal,
že letadlo je poslušné, a nezaznamenali jsme
žádný problém. Než jsme přijeli na Mezinárodní
strojírenský veletrh, absolvovali jsme další zkušební lety a letová měření.
Bezpilotní prostředky ale kvůli české legislativně do vzdušného prostoru nesmí…
Ne takových rozměrů jako Marabu. Proto musíme dokázat úřadu, že letoun umíme zabezpečit
proti pádu a poruchám. Čeká nás ještě hodně
výzkumu, než bude úřad vůbec ochoten začít
jednat o možnosti bezpilotního létání. V USA
takový problém neexistuje, protože mají rozsáhlé neosídlené plochy, v České republice je tomu
naopak, proto tak přísná legislativa.
Takže Marabu je průkopník bezpilotních
letadel v Česku.
Ano, jde vlastně o létající laboratoř. Ve chvíli, kdy
bude letoun kompletně a úspěšně otestován,
může se začít vyrábět něco dalšího. Tzv. boom
bezpilotních letadel nás podle mě ještě čeká.

Hotelový komplex v sousedství výstaviště

Holiday Inn Brno je již 17 let garancí služeb na nejvyšší úrovni. Ať už hledáte komfortní ubytování, prostory
pro firemní večírek či konferenci anebo jen příjemné místo k jednání u dobrého jídla.
Příslušenství k největšímu hotelovému řetezci na světě (podle počtu pokojů) nabízí řadu neomezených
možností. Např. lehce dostupný on-line rezervační systém s více jak 4.000 hotely na 4 kontinentech.
Anebo věrnostní program Priority Club Rewards. Podle výše útraty sbírá host body, které může vyměnit
za různé benefity (dárky, pobyty, snídaně, večeře). Novinkou je čerpání bodů na pobyt v konkurečním
hotelovém řetězci. Díky spolupráci se 40 leteckými společnostmi je možno také sbírat míle. Každý člen má
automaticky během pobytu zdarma denní tisk, expresní check-in, možnost bezplatného pozdního checkoutu či uzavření a zaplacení účtu u snídaně.

Podzimní konferenční balíček

Restaurace Prominent

Rezervace pokojů

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
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KASKADÉR MATOUŠ
JEDNOU JSEM SI ZB

Marek Matoušek se kaskadérským kouskům na dvou a čtyřech kolech věnuje již 1
„Tenkrát jsem našel videokazetu s kaskadérem Garrym Rothwellem a začal to zkou
Několikanásobný držitel českého titulu Kaskadér roku chce zůstat u toho,
co má nejraději – blbnutí na motorkách a čtyřkolkách. Například o freestyle
motokrosu neuvažuje – ačkoliv ho má podle vlastních slov v oblibě, raději
se drží při zemi. To však neznamená, že nehledá nové výzvy. Na otázku,
co plánuje do budoucna, šalamounsky odpověděl: „Nechte se překvapit.“
Jeho primárním cílem je stanovit nový rekord v jízdě po předním kole na motocyklu. Absolvovat jízdu po předním kole v délce 275 metrů není žádný med
a Matoušek to moc dobře ví. „Na překonání rekordu se chystám delší dobu.
Motocykl mám připravený, ale počasí mi nepřeje. Snad bude příští rok lépe.“

K překonávání stanovených hran
každém rohu. Marek Matoušek
kole v rychlosti 150 km/h není
nic neměl, ale podle lékařské zp

I přes tuto negativní zkušenost n
dál. O práci filmového kaskadér
té zkušenosti, ale není to moc zá
zakončil naše povídání s úsměv
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ŠEK:
BROUSIL 20 % TĚLA

12 let. „Dřív jsem závodil, ale něco mi na tom chybělo,“ vzpomíná dnes Matoušek.
ušet taky.“

nic zákonitě patří i nebezpečí, které číhá na
může potvrdit, že pád při jízdě na předním
nic příjemného. „Zlomeného jsem naštěstí
právy jsem měl 20 % těla zbroušeného.“

neskončil a s patřičným elánem baví diváky
ra neuvažuje. „Samozřejmě s tím mám určiábavná práce. Zábavná je akorát finančně,“
vem.

fairherald
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Blíží se dostavba Jaderné
elektrárny Temelín?
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu proběhla i konference s názvem
Dostavba JE Temelín – příležitost pro český průmysl? Sedmihodinové konference o evergreenu českých odborných energetických diskuzí se zúčastnilo
265 lidí s nejrůznějšími názory na problematiku dostavby jaderné elektrárny.
V rotundě pavilonu A se sešlo mnoho významných představitelů vlády a českých a zahraničních firem. Na závěr konference dospěli k názoru, že o vítězi tendru na dostavbu Temelína mezi
společnostmi Konsorcium MIR.1200, Westinghouse a AREVA by měla ve finále rozhodovat
cena, transfer know-how a přislíbený podíl českých firem jako subdodavatelů. Podle náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Milana
Hovorky by se Česká republika vrátila dostavbou
Temelína na pomyslnou strategickou mapu.

1987 byla zahájena realizace třetí jaderné elektrárny v tehdejším Československu. O rok později
byla dokončena první chladicí věž. Po revoluci se
realizace elektrárny značně zpomalila a ze strany
Rakouska se ozývaly silné protesty proti dostavbě. Celá procedura sporů se táhla až do nového
milénia, zkušební provoz prvního bloku byl spuštěn v červnu roku 2002. Zkušební provoz druhého bloku odstartoval v dubnu 2003. Celkové
investiční náklady Jaderné elektrárny Temelín
prozatím činily 100 miliard Kč. Cena za dostavbu
pěti bloků Temelína zatím nebyla stanovena, nicHistorie Jaderné elektrárny Temelín
méně Hnutí Duha na základě odhadu britského
V listopadu 1986, zhruba půl roku po havárii Čer- ministerstva energetiky stanovilo částku minimálnobylu, bylo vydáno stavební povolení a v únoru ně na 900 miliard korun.

Účinky radiace na člověka
Kliknutím na + zvyšujte radiaci
a zjistěte její účinky na lidské tělo.

zvýšit radiaci

Gy – jednotka absorbované dávky záření

fairherald
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Optimalizované chipsy,
parní tygr a lokomotiva
bez páry
Počítače a brambůrky

„Zajímavý je příklad ze společnosti Procter & Gamble, která využila
počítačovou simulaci pro zjištění optimálního tvaru bramborových
chipsů,“ uvedl Eng Lim Goh, který je považován za jednu z nejvlivnějších osobností v oblasti IT. Na oficiální konferenci INVEX Forum
hovořil na téma grafických simulací a přiznal, že v této oblasti vidí
ohromný potenciál, zejména zvýšení produktivity.

Uctívání páry a železa:
Steampunk

Parní pohon, složitý mechanismus a hromada kovu. Steampunk
se pohybuje na hranici umění a technologií. Pokud ho v hlavně
nedokážete nikam zařadit, představte si díla Julese Vernea nebo
Eiffelovu věž. Nebo raději shlédněte video mechanického tygra.
Steampunk se objevil i na MSV v pavilonu Z, k vidění zde byla
úžasná díla Pavla Hřebíčka.

Pozor na roboty z lega

Raději se nevsázejte s člověkem, který tvrdí, že jeho robot z lega
poskládá Rubikovu kostku rychleji než vy, prohráli byste. Studenti
z katedry řídicí techniky ČVUT přivezli na MSV zázračné roboty ze
speciálního lega Mindstorms. Balancování na míčku, tanec, skládání Rubikovy kostky nebo zápasy sumo v podání malých robotů
výrazně obohatilo expozice v pavilonu C.

Ekologická lokomotiva

Společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., představila prototyp lokomotivy na stlačený zemní plyn. Provoz této „zdravější“ alternativy
je, co se týče nákladů na pohonné hmoty, o 35 % levnější. Jakmile dojde k pozitivnímu vyhodnocení všech výsledků, mohla by
lokomotiva brázdit české železnice.

Alchymie balení

Vidět balicí linku v plném provozu se asi nepoštěstí každému.
Proto byl pro návštěvníky veletrhu MSV připraven projekt jménem Packaging Live, kde každý mohl zhlédnout provoz automatizované balicí linky zahrnující samotné zabalení výrobků, značení
a sestavení do palet.

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

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

www.bowlingstodola.cz

mapa
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Hasiči zachraňují lid
že sami mají zaplave

V rámci veletrhu URBIS INVEST se konaly i praktické ukázky protipovodňových opa
sílu přívalové vlny, která přemístila o několik metrů připravený vůz Škoda Felicia. An
S nimi má bohaté a aktuální zkušenosti plk. Ing. Roman Hlinovský
z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kterým se v srpnu
2010 přehnala blesková povodeň. Hlinovský zastává funkci náměstka
ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro integrovaný záchranný systém (IZS) a operační řízení již šest let, předtím zasahoval šestnáct let s výjezdovou jednotkou.

hasičské vozy, jsme použili naše ob
záchranou pro lidi na střechách pak
a Zdravotnické záchranné služby. P
středit síly a prostředky složek Inte
z našeho kraje a následně i z dalšíc

V kterých oblastech jste zasaho
Jak jste postupovali při záchranných pracích během povodní na Hasičský záchranný sbor Liberecké
Liberecku?
lantského výběžku, Hrádku nad N
Při srpnové povodni v Libereckém kraji jsme se kvůli jejímu rychlému Postiženou část kraje jsme rozdělili m
průběhu zaměřili především na záchranu lidských životů. Vodní toky,
které mají hloubku kolem 30 cm, nastoupaly v krátkém časovém úseku Jaké jsou reakce lidí, když je zach
až na 4,5 m. Vodní proud byl tak silný, že záhy nebylo možno použít První reakcí je většinou úleva, že je
čluny ani běžnou mobilní techniku. V místech, kde nestačily standardní mají mezi lidmi obecně dobrou pově
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di bez ohledu na to,
ené domovy

atření. Akce s názvem Ochrana před povodněmi poskytla divákům reálný pohled na
ni tato demonstrační ukázka se však nedá srovnat s opravdovými povodněmi.

bojživelné pásové vozidlo. Poslední
k byly vrtulníky Armády a Policie ČR
Postupně se nám také podařilo souegrovaného záchranného systému
ch krajů.

ovali?
ého kraje zasahoval na území FrýdNisou, Chrastavy a na Českolipsku.
menší uřiditelné – sektory a úseky.

hraňujete ze zaplaveného domu?
e ten strašný zážitek za nimi. Hasiči
ěst.

Co pro vás bylo nejsilnějším zážitkem během povodní, v pozitivním i negativním smyslu?
Pozitivně vnímám nasazení hasičů, kteří šli zachraňovat ohrožené lidi
a jejich majetek bez ohledu na to, že měli sami zaplavené domovy. Nejsilnější negativní zážitek je spojen s předchozím pozitivním. Hasiči mají
k sobě blízko a těžce nesou újmu kolegy.
Co si myslíte o lidech, kteří se nastěhovali do domu v záplavové
oblasti či si jej tam postavili?
Lidé si postaví své domy tam, kde jim to systém umožní. Problém tedy
není v lidech, ale v legislativě, která dovolí stavět v záplavových územích.
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ
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Bombardér B-52:
Nástroj studené vá
Americkému letectvu slouží od roku 1955 a stále nehodlá odejít na zasloužený
odpočinek. Legendární bombardér B-52 Stratofortress je patrně neznámějším dosud fungujícím vojenským letadlem na světě a svou návštěvou poctil
poprvé v historii i Českou republiku.

Na Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov přistál
v rámci Dnů NATO strategický bombardér B-52
Stratofortress, jenž bude brázdit vzdušný prostor
zeměkoule až do roku 2040 či 2045. Přitom první
prototyp vzlétl už v roce 1952 a se sériovou výrobou se začalo o tři roky později.
Americké letectvo disponuje třemi bombardovacími letadly, novější B-1B Lancer a B-2 Spirit se
však v porovnání s B-52 potýkají se spolehlivostí
a vyššími provozními náklady. Proto 56 metrů široký B-52 zůstává nadále ve službě. Poslední model
sjel s výrobní linky v roce 1962 a provozuschopnost si drží díky řádné údržbě a modernizaci.
Bombardér je dlouhý 49 metrů, plně naložený váží
až 220 tun a létá vysokou podzvukovou rychlostí 0,86 mach. Do nákladového prostoru lze uložit
všechny dostupné munice, včetně jaderných
zbraní, pro jejichž přesun byl bombardér v období
studené války postaven. Naštěstí nebyl pro svůj
původní účel nikdy použit, přesto ho americká
armáda nasadila např. v obou válkách v Zálivu či
ve válce v Afghánistánu.

Ze 744 vyrobených letadel B-52 zůstává v provozu 90 kusů. Model, který přiletěl do Ostravy, slouží
na základně v Louisianě a je zařazen do rezervních
sil amerického letectva. Organizátoři Dnů NATO
se pokoušeli dostat tento ocelový kolos do České
republiky dlouhé tři roky. Americká strana kladla na
účast B-52 vysoké nároky, podmínkou byla dostatečně široká příletová dráha s vysokou nosností.
Na letišti proběhl i druhý ročník veletrhu AirIn
Souběžně s Dny NATO probíhal v Ostravě i Mezinárodní letecký veletrh AirIn, kde mezi hlavní lákadla patřily letouny P-2006T, Sport Cruiser a Vírník
Xenon. Letoun P-2006T je vyhledávaným modelem
díky ideální celokovové konstrukci s využitím moderních pohonných jednotek. Pro zájemce výcvikové
pilotáže je jednomotorový letoun vhodnou volbou.
Stejnými vlastnostmi disponuje i letoun Sport Cruiser, ať už se jedná o model Club, Tourer nebo Professional. Vírník Xenon se od roku 2007 pyšní titulem
nejlepšího ultralehkého letounu – vírníku na světě.
Autorem vírníku je Raphael Celier, jenž zhmotnil svůj
sen do úspěšné realizace a spolu s Arturem Trendakem do dneška postavili více než 100 strojů.
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álky přiletěl do ČR

zdroj: www.natodays.cz
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Inspirujte se
na veletrhu
SPORT Life

7.–10.10. 2010
pavilon A

Stejně jako v loňském roce najdou outdoorové a zimní
sporty své místo v obou křídlech nepřehlédnutelného
pavilonu A. V pavilonu A2 se bude prezentovat část
zúčastněných firem s nabídkou vybavení pro outdoorové aktivity. Prostory pavilonu doplní aktivity, jakými
jsou kmenové lezení, lanovka či další lanové aktivity.
Prezentace zimních sportů a druhá část outdoorově zaměřených
firem bude umístěna v hale A1. Základem prezentace vybavení
pro zimní sporty bude expozice lyží, ochranných přileb a nově
také lavinových vyhledávačů, která nabídne velmi širokou paletu
modelů pro nadcházející sezonu.
Všichni zájemci a milovníci lyžování se mohou zúčastnit vloni
velmi hojně navštívené aukce lyží, v rámci které lze získat nejnovější modely lyží za zvýhodněné ceny.

Více informací najdete zde >>
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Co dělat na
Sport lifU?
Chcete mít doma podpisy členů baseballové reprezentace do
21 let, kteří se v letošním roce stali mistry Evropy? Nebo se chcete chlubit autogramem čtvrtého
Michala Březiny z Mistrovství světa
v krasobruslení 2010? Máte zájem
vyzkoušet lanové centrum, shlédnout freestyle BMX nebo motokrosovou show Petra Kuchaře?

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHŮ SPORT Life,
Bike Brno, boat Brno, Caravaning Brno
Pavilon A1
• Barmský most
• Expozice modelů lyží a přileb
na sezónu 2010/2011
• Kmenové lezení Merrell
• Testování outdoorového
vybavení
• Lanové centrum
• Módní show sportovního
oblečení
• Program na pódiu – autogramiády, přednášky, promítání,
rozhovory a ukázky na téma
outdoorové a zimní sporty
Pavilon A2
• Prezentace sportu Jihomoravského kraje
• Centrum zdraví
• Fitness a Wellnes program
• Výstava sportovních fotografií
• Výstava stanů

Pavilon D
• Meat Fly Freestyle Meeting –
skateboarding, freestyle BMX
a MTB, FMX
Pavilon E
• Skate Slalom Open 2010
Pavilon F
• Bike Brno Prestige – prezentace vítězných exponátů
• Cyklistická show – módní
přehlídky, rozhovory, autogramiády...
• Expozice rakouských designérů jízdních kol
Pavilon G1
• Mistrovství České republiky
v biketrialu
• Dětské dopravní hřiště – dopravní výchova zábavnou formou
• Dětský koutek s hlídáním

Pavilon P
•P
 oradenství pro začínající
i zkušené karavanisty
•O
 dborné přednášky o karavaningu
• Testovací zóna elektrokol
Sály
• Bike Konference
• Festival CYKLOCESTOVÁNÍ
• Festival KOLEM SVĚTA
Areál výstaviště, volné plochy
•M
 IZUNO – podzimní sedmička (běžecký závod v areálu
výstaviště)
• Bazar lodí a karavanů
• Minicamp
•D
 ětské cyklistické závody
s firmou AMULET

Více informací zde >>
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Snowboard podle
Navrhněte si desig

Malujete a chcete svůj um ukázat návštěvníkům veletrhu Sport Life? Jezdíte na sn
expozici firmy Snowboard Zezula, kde si zájemci mohou zahrát na profesionální des
„Celý stánek koncipujeme jako reklamní banner s atraktivní akcí Gravity
Design Contest, kde se budou malovat designy snowboardů,“ vysvětluje
Jan Kodeš z firmy Snowboard Zezula. Akce ve spolupráci s českou značkou Gravity Snowboards odstartuje 1. října a bude trvat do 15. prosince.
„Lidé si na stránkách gravity-snowboards.cz stáhnou šablonu a navrhnou vlastní design, buď ve photoshopu, obyčejném malování nebo ho

jednoduše namalují na papír,“ pokr
návrhů z hlasování na Facebooku a
poroty budou během ledna vystaven
„Je tu i pravděpodobnost, že oprav
kolekce Gravity 2012/13,“ dodává K
Snowboard Zezula představí na velet
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Co preferujete na horách?
lyže
snowboard
běžky
sáňky

e vlastního gusta
gn prkna

nowboardu a rádi byste navrhli vlastní design prkna? K tomu vám stačí navštívit
signéry.

račuje Kodeš. Dvanáct nejlepších „Jedná se o snowboardy prohnuté na druhou stranu, vypadají jako
a tři nejlépe hodnocené návrhy od kolíbka nebo banán,“ upřesňuje Kodeš. Firma dále představí nejnovějny v brněnském klubu Fantomas. ší kolekce nejlepších snowboardových značek.
vu povedený design zařadíme do
stáhněte si šablonu snowboardu na stránkách
Kodeš.
trhu i čím dál oblíbenější rockboard.

www.gravity-snowboards.cz
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Veletrh Bike Brno

7.–10.10. 2010
pavilony V, F, P

pestrá nabídka pro každého cyklistu
Mezinárodní cyklistický veletrh Bike Brno se bude jako již tradičně prezentovat v pavilonech F a V, testovací dráha pro elektrokola bude stejně jako
v loňském roce umístěna v pavilonu P. Vzhledem k podpoře obchodního charakteru veletrhu se pavilony V a F otevřou pro veřejnost až v pátek odpoledne.
Na své si přijdou vášniví cyklisté, cykloturisté i ti, kteří využívají jízdní kolo
především jako praktický dopravní prostředek.

Vyzkoušejte si jízdu
na elektrokolech

Cesta kolem světa
za 1413 dní

Na veletrhu Bike Brno se uskuteční
i festival Cyklocestování, kde mezi největší lákadla patří projekce dánského
cyklocestovatele Nicolaie Bangsgaarda, jenž na kole objel svět za 1413 dní.
Bangsgaard procestoval 6 kontinentů,
53 zemí a po návratu domů měl našlapáno přes 62 000 km.
Více informací zde >>

Již potřetí bude součástí veletrhu Bike
Brno rozsáhlá testovací dráha pro
elektrokola pod názvem „E-Bike Brno“.
Bezmála deset vystavovatelů nabídne v rámci tohoto prostoru testování
elektrokol od přibližně dvaceti značek.
Pokud jste si ještě jízdu na elektrokole
nikdy nezkusili, nabízí se Vám jedinečná příležitost seznámit se s nabídkou
elektrokol na českém trhu. Pokud jste
již na elektrokole jeli, ale ještě váháte,
jestli je pro Vás elektrokolo ten správný
dopravní prostředek, na veletrhu Bike
Brno si můžete e-kola pořádně otestovat
a poradit se s odborníky.
Více informací zde >>
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Caravaning Brno
Novinky pro náro

Obytné vozy PhoeniX, Arca nebo Le Voyageur slibují potěšení z luxusní jízdy. Žhavé
která navíc chystá pro návštěvníky zajímavou dynamickou prezentaci.
Německou značku PhoeniX budou reprezentovat dva vozy nejluxusnější řady Liner s podlahovým vytápěním, LED osvětlením a mnoha
dalšími vychytávkami. Top Liner na podvozku Mann dosahuje délky
10,6 metru a bez problémů pojme i garáž na čtyřmístný osobní vůz.
Tou nejžhavější novinkou však bude Maxi Liner postavený na podvozku
Iveco, jehož nový facelift poprvé uvidí návštěvníci letošního Caravan
Salonu v Düsseldorfu.

zadními nápravami. Skupina Pilote
totiž získala na rok výhradní právo m
tyto masivní podvozky.

Na stánku společnosti J.M. Trade
vozy dalších zastoupených značek
a Arca. Celkem si návštěvníci proh
bilů, a to výhradně novinek z mode
Další velké překvapení chystá francouzský LeVoyageur, který v Brně je našich vozů stoupají, takže se s
představí zcela nový model Platinum s nezvykle rovnými stěnami. Vůz vstříc. V sídle firmy chceme nabíze
bude k dispozici také na šestitunovém podvozku Mercedes se dvěma výstavě Caravaning Brno opět o n
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o:
očnou klientelu
7.–10.10. 2010
pavilony P

é novinky těchto značek přiveze na letošní Caravaning Brno společnost J.M. Trade,

e, do níž značka LeVoyageur patří, jednatel společnosti J.M. Trade Jan Myslil. Jak dodává, v Brně každý
montovat své obytné vozy právě na rok prodá nejméně deset vozů a ve stejný výsledek věří i letos. „Na
našem stánku určitě bude z čeho vybírat,“ zdůrazňuje.

e samozřejmě nebudou chybět ani
k Pilote, Bavaria, Moovéo, CityVan
hlédnou čtrnáct obytných automoelových řad pro rok 2011. „Prodesnažíme vyjít zákazníkům ještě více
et všechny vozy pod střechou a na
něco rozšíříme expozici,“ vysvětluje

Vedle obytných automobilů nabízí společnost J.M. Trade také příslušenství a doplňky pěti renomovaných výrobců. Letos se návštěvníci
mohou těšit třeba na celovzduchové pérování Goldschmitt, které lze
namontovat na libovolný obytný vůz. Jak se s ním jezdí, to si mohou
zájemci sami vyzkoušet. Nové pérování bude společnost J.M. Trade
předvádět na venkovní ploše, kde budou po celou dobu výstavy probíhat také zkušební jízdy.
Více informací zde >>
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Medical Fair Brno
Robotický chirurg
jménem da Vinci

19.–22. 10. 2010

Pod názvem Týden zdravotnictví v Brně se na brněnském výstavišti uskuteční
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair
Brno Central Europe 2010.
Od špičkového výzkumu ke kvalitněj- odstartuje o den později 19. října a bude trvat
do 22. října. Odborná veřejnost se zde na jediší léčebné praxi

ném místě seznámí s produkty dodavatelských
firem z tuzemska a zahraničí. Zvláštní postavení ve veletržní nabídce zaujímá sekce REHAPROTEX jako největší středoevropská přehlídka
kompenzačních, protetických, ortopedických
a rehabilitačních pomůcek. Její součástí je proBrněnské výstaviště proto přivítá zdravotnické gram přednášek a workshopů a projekt „Pro Váš
odborníky, kteří přijedou diskutovat na mezi- úsměv 2010“ vyhledávaný lidmi se zdravotním
národní kongresy a seznámit se s novinka- postižením z celé České republiky.
mi pro špičkovou zdravotní péči. Veletržní část
V medicíně se stále objevují nové poznatky, které mohou pomoci pacientům a zefektivnit práci lékařů a zdravotníků. Zprostředkování těchto
informací patří k nejdůležitějším úkolům zdravotnických veletrhů.

Robotická chirurgie

Na V. mezinárodním kongresu miniinvazivní robotické chirurgie se představí i nejnovější generace
chirurgického robota jménem da Vinci Si. Tento téměř jmenovec slavného vynálezce a malíře
pomáhá chirurgům v sedmi nemocnicích v České republice.
Nejčastější využití robotického systému da Vinci
Si je u miniinvazivních výkonů v měkkých tkáních
břicha, hrudníku, tlustého střeva, resekci jater
a ledvin nebo v hrudní chirurgii a kardiochirurgii.
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Prostor pro prevenci
Od 19. do 22. října na brněnském výstavišti zaparkuje mobilní zdravotnické
zařízení – speciální návěs, který svým přístrojovým vybavením a ordinačním
zázemím splňuje požadavky kladené na provoz zdravotnických zařízení.
Proběhnou zde osvětové programy zaměřené na
prevenci glaukomu, prevenci melanomu a stomatologickou prevenci sdružení „Nechci kazy“.
Zároveň se budou prezentovat sdružení „Dar
života“ podporující dárcovství krve a sdružení
„Mobilní zdravotní prevence“ jako organizátor
celé akce.
Chystá se také rozsáhlá propagace zdravého
životního stylu. Režie se ujme Státní zdravotní ústav a návštěvníci se dozvědí vše potřebné
o správné výživě a pohybové aktivitě, o prevenci
závislostí na alkoholu, tabáku a drogách, o předcházení úrazům aj. Představí se soutěž „Hrajeme
o kila“, jejimž cílem je zdravé snižování nadváhy,
celostátní kampaň „Přijmi a vydej 2010“, zaměřená na prevenci nadváhy, a projekt „S pohybem každý den 2010 “, který chce zvýšit úroveň
pohybové aktivity dětí i dospělých.

Trendy v oboru stomatologie, dentální techniky
a ústní hygieny
Proběhne společně s kongresem Pražské dentální dny.

Kongresové centrum Praha
Foto: Steve Lichtag

www.bvv.cz/expodent
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ZELENÝ SVĚT

3.–4. 9. 2010, pavilon C

Mezinárodní odborný kontraktační zahradnický a floristický veletrh Zelený svět byl opět pohlazením na duši pro všechny zúčastněné – vystavovatele, floristy, módní návrháře i návštěvníky.
První zářijový víkend na brněnském výstavišti již pravidelně patří květinám a rostlinám. Asociace zahradnického výstavnictví
uspořádala na začátku měsíce jubilejní 11. ročník floristického veletrhu Zelený svět.
Veletrh Zelený svět v pavilonu C zahájil prezident
AK ČR Ing. Jan Veleba a první náměstek primátora
města Brna MUDr. Daniel Rychnovský. Pro příchozí
byl připraven bohatý doprovodný program včetně soutěží Zahrada roku, Park roku a soutěže
Mladých zahradníků. Soutěž o Svatební kytici
roku 2010 byla určena všem profesionálním
floristům a studentům odborných škol,
jejichž součástí byla i přehlídka svatebních šatů.
Floristické trendy Vánoce 2010
představily tato vyhlášená témata: Vánoční stromek, adventní
věnec, vánoční stůl, svícen,
kytice, parter a závěsná
dekorace. Vyhlášená témata byla připravena
v přírodním stylu,
moderním designu a dekorativním designu.

Květina roku

Květinová Fashion show 2010 – video
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Návrat do minulosti:
MotorTechna 2010

23. 10. 2010, pavilon F
I letošní podzimní MotorTechna nabídne návštěvníkům bohatý sortiment, na
který jsou zvyklí – náhradní díly, příslušenství, doplňky i literaturu. To vše si
budou moci zakoupit nejen majitelé dvoustopých a jednostopých veteránů,
ale také sběratelé různých reklamních a doplňkových předmětů.
MotorTechna je pořádána dvakrát ročně v krytých pavilonech a na volné ploše areálu BVV.
Návštěvnost si nadále drží vzestupnou tendenci,
v expozicích bývá 60 automobilů a 40 motocyklů. Sortiment je rozšířen i o nabídky v různých
sběratelských oborech a prezentaci renovátorských firem a dílen vyrábějících náhradní součástky a nejrůznější doplňky pro veterány včetně
dobového oblečení.
KUDY KAM?
Podzimní MotorTechna Brno proběhne v pavilonu F. Brána č. 10 je určena pro vjezd prodejců,
vystavovatelů a V.I.P. partnerů a pěší vstup návštěvníků. Návštěvníci budou vjíždět bránou č. 9a
u budovy bývalého Tuzexu (mezi bránami č. 9
a č. 10), parkování je zajištěno na přilehlé volné
ploše R1. Brány pro návštěvníky budou otevřeny
vždy od 8.00 do 16.00 hodin.

Stříbrné šípy
schované ve stodole

Český motocyklový závodník Antonín Vitvar
objevil krátce po druhé světové válce dva závodní mercedesy schované ve stodole. Stříbrné šípy,
jak se jim v druhé polovině 30. let přezdívalo, byly
chloubou Hitlerova Německa a spolu s dalšími
německými stroji značky Auto-Union dominovaly
závodům po celém světě. Oba mercedesy typu
W154 byly zasypané slámou a schované před
potenciální krádeží. Po válce byl jeden model
prodán do Velké Británie a následně do USA,
kde v letech 1949–1951, kvůli svému stáří, neúspěšně měřil síly s konkurencí ve slavném závodě Indianapolis 500. Nakonec ho koupil německý sběratel do soukromé sbírky. Druhý model
zůstal v Československu a dnes jej můžete vidět
v Národním technickém muzeu v Praze.

Více informací zde: www.motortechna.cz >>
Plánek areálu >>
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NAZARETH

Využijte jednu z posledních možností slyšet hrát
naživo britskou rockovou legendu – skupinu
Nazareth. Tato bluesrocková kapela ze Skotska
v současné době vydává své poslední album,
které na koncertu představí. V moravské metropoli
proběhne jejich největší koncert v historii vůbec.
Informace o předprodeji vstupenek

APOKALYPS

Dance a technoparty
účinkující přivezou jasné
a hudby. Dokáží vám, že po
dává do toho celé své
výsled

Informace o předp

LYPSA The Bells

y, na kterou s sebou
é přesvědčení v moc síly
okud člověk něčemu věří,
srdce, vždy dosáhne
dku.

prodeji vstupenek
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ELÁN

Nejúspěšnější rocková skupina v historii české
a slovenské pop music vyráží na turné a míří
do Brna! Velkolepý koncert skupiny Elán
na brněnském výstavišti po roční pauze opět roztočí
kolotoč vyprodaných hal, bouřlivých emocí
a nadšených fanoušků.
Informace o předprodeji vstupenek
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XVII. ročník veletrhu
Gaudeamus v Brně

2.–5. 11. 2010, pavilon F

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus hostí
brněnské výstaviště každým rokem, proto ani ten letošní nebude výjimkou.
Důležitý zdroj informací zde najdou všichni, kteří se touží nadále vzdělávat, a to nejenom po maturitě.
Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na příchozí čekají v pavilonu F expozice českých
i zahraničních univerzit, vysokých, vyšších odborných a jazykových škol. Celkem zde bude zastoupeno více než 200 fakult a 3000 studijních oborů.

Doprovodný program

Cílem III. ročníku akce Věda pro život je umožnit
budoucím studentům nahlédnout do náplně studia
a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit.

Na veletrhu v Brně najdete odpovědi na 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?
Více informací zde: www.gaudeamus.cz >>

Česká fotovoltaická
konference a výstava
Pátý ročník konference se uskuteční na konci tříletého období prudkého rozmachu v tomto oboru. Chystaná konference nebude pouze výměnou
názorů a zkušeností odborníků z jednotlivých oblastí,
ale nabídne kvalitní platformu pro hloubkovou analýzu dalšího možného rozvoje fotovoltaiky na území
Čech, Moravy a Slezska. Konference bude probíhat
ve dvou po sobě jdoucích tematických sekcích, kdy
bude dostatečný časový prostor pro výměnu názorů

10.–13. 11. 2010
pavilon A, Rotunda

a zkušeností mezi vědecko-výzkumnou, průmyslovou a aplikační sférou. Součástí konference bude
moderovaná panelová diskuze o dalším možném
vývoji fotovoltaiky v ČR a v rámci konference proběhne posterová sekce. Po konferenci bude vydán
sborník s ISBN. Během obou sekcí bude souběžně
probíhat doprovodná výstava zaměřená především
na kompletní nabídky firem působících ve fotovoltaice, a to jak z ČR, tak i firem ze zahraničí.

Více informací zde >>
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kalendář veletrhů a výstav 2010
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

23. 10. MotorTechna Brno
2.–5. 11. GAUDEAMUS

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace,
výstava historických automobilů
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
Stavební centrum
Celoročně
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 2011
leden–březen

13.–16. 1. GO

21. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

13.–16. 1. REGIONTOUR

20. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech

5.–6. 2. Mezinárodní výstava psů
15.–17. 2. STYL

37. mezinárodní veletrh módy

15.–17. 2. KABO

37. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

15.–17. 2. S1

4. mezinárodní veletrh vybavení pro outdoorové a zimní sporty

25.–27. 2. OPTA

17. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

2.–4. 3. G+H

5. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb
a veřejného stravování

2.–4. 3. VINEX

16. mezinárodní vinařský veletrh

3.–6. 3. MOTOSALON 2011

Mezinárodní veletrh motocyklů, příslušenství a oblečení (Praha)

10.–13. 3. PRODÍTĚ

Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě

10.–13. 3. RYBAŘENÍ

Mezinárodní výstava rybářských potřeb

26.–27. 3. MINERÁLY BRNO

26. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosílií, šperků a přírodnin

29. 3.–1. 4. AMPER

Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky (pořadatel Terinvest)

29. 3.–1. 4. OPTONIKA

Veletrh optické a fotonické techniky (pořadatel Terinvest)

www.bvv.cz/kalendar

