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Chytrý kuchař
může odlehčit
i vepřo knedlo zelo
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je jako formule 1

Na přelomu února a března se představily mezinárodní potravinářské veletrhy
SALIMA, MBK, INTECO a VINEX s nabídkou potravin a technologií pro potravinářský průmysl včetně mlynářství, pekařství, cukrářství, vinařství, a dále zařízení
pro obchod, hotely a veřejné stravování.
Součástí veletržního souboru byl mezinárodní veletrh obalové techniky EMBAX,
nejstarší specializovaný veletrh v České
republice. Smyslem veletrhů je podpořit
český potravinářský průmysl, jeho produktivitu a zvýšit kvalitu tuzemských potravin.

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

3 2011

fairherald
WATENVI | AUTOSALON BRNO | MODELLBRNO | NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

ZÁCHRANA
NA LŽÍCI
BAGRU
Povodeň před
pavilonem Z

Novinkou bude letos veletrh finančních
produktů a osobních investičních příležitostí PENíZE, na kterém bude možno
získat informace o osobním investování,
chystané penzijní reformě a nových finančních produktech.
Ve dnech 20.–23. března oslaví na brněnském výstavišti své 20. narozeniny
hostující Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER, pořádaný
společností Terinvest.
Ve dnech 31. března až 4. dubna se bude
opět konat soubor veletrhů se zemědělskou a lesnickou tematikou – Mezinárodní
veletrh zemědělské techniky TECHAGRO,
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
SILVA REGINA a Mezinárodní veterinární
veletrh ANIMAL VETEX. Veletrh TECHAGRO si vydobyl pozici jedné z předních
událostí svého druhu v Evropě. Poprvé se
připojí nový veletrh BIOMASA, kterým reagujeme na zvýšený počet a zájem firem
o problematiku obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví.

Ve dnech 2. a 3. března se v nově upraveném kongresovém pavilonu E konala
staronová kongresová výstava na téma
franšízových konceptů – FRANCHISE
MEETING POINT, jejímž úkolem je na- Jiří Kuliš,
bídnout podnikání formou franšízových generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
systémů.
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Martina
Sáblíková
pokřtila
minirýpadlo
Český obrněný transportér MPV VEgA
Život na vysoké noze
Vinařský lis a zrod knihtisku

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

4 2011

KATRINA V NEW
ORLEANS
Přírodní katastrofa
očima bývalého starosty

Představení studie
automobilu Škoda Vision D
JOSEF KRÁL: PŘED BRANAMI FORMULE 1
(NE)TRADIČNÍ MAZLÍČEK
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA NA VÝSTAVIŠTI

Zdroj: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
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V současném termínu od 8. do 11. března připravilo výstaviště soubor akcí pro
širokou veřejnost s možností nákupů.
Prodejní veletrh dětského zboží a potřeb
PRODÍTĚ a prodejní výstava ITEA Brno
jsou akcemi se zajímavým doprovodným programem pro veřejnost. Prodejní
výstava RYBAŘENÍ nenabízí jen novinky
v sortimentu rybářských potřeb, ale je
i místem setkání široké komunity rybářů
a výměny rybářských zážitků.
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH | WOOD-TEC | MEDICAL FAIR | MOTORTECHNA

Alchymie správného
výběru podprsenky
Boty od žirafy

MIRKA
TALAVAŠKOVÁ
Nákupem levných triček
šatník nezachráníte
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Veletrh OPTA naplnil roli jediného česko-slovenského veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie. Prostřednictvím
odborných přednášek a seminářů je
spolu s komerční stránkou nezastupitelná role veletrhu také v oblasti vzdělávání
a slouží také jako místo k setkání optiků
z Česka a Slovenska.

Vydaná
čísla
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Od poloviny února do začátku dubna je
na brněnském výstavišti hodně těsno,
bude hostit 19 veletrhů. Únorové veletrhy
módy STYL a KABO si udržují postavení
největší odborné kontraktační prezentace módního průmyslu pro sezónu podzim a zima. Nové pojetí doprovodných
módních přehlídek zvýšilo jejich návštěvnost i atraktivitu.

Pro vyznavače jedné stopy se do Brna
vrací ve dnech 7.–11. března MOTOSALON, zařazený do mezinárodního kalendáře výstav a veletrhů ACEM. Jako jediný motocyklový veletrh pořádaný v ČR je
gesci motocyklové sekce Svazu dovozců
automobilů. Na brněnském veletrhu MOTOSALON se představí většina motocyklových značek zastoupených na českém trhu.

1 l 2012

První veletrhy letošní sezóny, veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR
splnily očekávání. Firmy
z dvaceti zemí zastoupené na veletrhu GO nabídly
více než stovku zahraničních destinací. Přehlídka tuzemských
turistických cílů v České republice
i na Slovensku byla hlavní náplní veletrhu REGIONTOUR. Odborníky a média
zaujala zvýrazněná tematika církevní
turistiky. Zájem na jejím dalším rozvíjení
podpořil osobní účastí kardinál Dominik
Duka.
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V CÍRKEVNÍ
TURISTICE JE
BUDOUCNOST
Nemusíte být věřící, abyste obdivovali krásu a půvab církevních staveb.
Sakrální památky České republiky patří spolu s hrady a zámky k běžným
turistickým cílům. Nicméně pokud byste se chtěli zaměřit pouze na církevní
turistické trasy, nabídka je velmi omezená. To se však má brzy změnit.

Největší rozmach náboženské turistiky bude příští rok
na výročí příchodu Cyrila a Metoděje

7

fairherald

fairherald

8

Náboženskou turistiku lze rozdělit na církevní
a poutní, kde důležitou roli hraje kulturně společenský a duchovní rozměr. Je totiž důležité, zdali
se řadíte mezi poutníky, nebo turisty. „Poutníci
jdou nejskromnější cestou, a proto si myslím, že
nám ještě chybí nabídky superlevných ubytování,“ uvedl na veletrzích GO a REGIONTOUR olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Aby církevní a poutní turistika fungovala, je zapotřebí vytvořit ucelený informační systém a zaměřit
se na údržbu památek. „Je to v zájmu ministerstev a pochopitelně i církevních institucí. V tomto
ohledu je zapotřebí spolupráce vrcholných představitelů institucí,“ vysvětloval nutnost spolupráce kardinál Dominik Duka.

mapy. Když se spojí síly z řad organizací, mohla
by se církevní turistika rozvíjet.“
Největšího pokroku zatím dosáhl Zlínský kraj,
který již třetím rokem provozuje projekt Otevřené
brány, zpřístupňující církevní památky Zlínského
kraje. Pozadu není ani jižní Morava. V loňském
roce bylo na trase Brno, Mikulov a Dolní Rakousko vyznačeno 180 kilometrů turistických
cest po jižní Moravě.

Největší rozmach náboženské turistiky se očekává v příštím roce. Chystají se totiž oslavy výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje, které
mají vyvrcholit na Velehradě. „Místní turistický
ruch se určitě oživí. Počítáme s kulturními programy i mezinárodní turistikou. O návštěvu oslav
S Dukou souhlasil i Graubner. „Církev může v této projevili zájem také představitelé států slovanvěci udělat potřebné kroky. Taktéž je dobře, že ských zemí, kde cyrilometodějský odkaz ještě
tu jsou ti, kteří tuto turistiku organizují a připravují žije,“ sliboval Dominik Duka.

O áza komfortu v sousedství výstaviště

Jen několik kroků od pavilonu E naleznete klidné a příjemné prostředí
pro Vaše jednání, schůzky či oslavy.

Odměňte se za věrnost
Priority Club Rewards – bohatý věrnostní program, který Vám dává svobodu dělat
věci, které máte rádi. Odměníme Vás za to, co je součástí Vašeho běžného života.
Ať už jste na cestách za obchodem, za prací či jen pro zábavu.
Pokud ještě nejste členy, stačí se zaregistrovat při Vašem příštím
pobytu v Holiday Inn Brno a ihned můžete čerpat všechny
výhody. Více informací je k dispozici na www.priorityclub.com.

Konferenční služby

Sezónní menu

Základní
benefity členství >>

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
www.facebook.com/holidayinnbrno

Člen skupiny:

www.hibrno.cz

České památky
jako na dlani

Hrad Karlštejn, zámek Červená Lhota, Staré Bělidlo, Minaret nebo třeba
zajeďte si do Parku Boheminium v Mariánských lázních, kde najdete řadu

načeských
Grand Prixpamátkách,
Kataru 2011
a Ještěd – pokud již nyní plánujete Karel
jarní Abraham
výlety po
u modelů známých českých staveb.
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Sbírku detailně postavených modelů brzy rozšíří i zámek v Litomyšli. Stavba modelu jednoho z největších renesančních zámků v České republice je v poslední fázi a kdo navštívil
lednové veletrhy GO a REGIONTOUR, mohl
na vlastní oči vidět sofistikovaný proces finálních prací na obřím modelu v měřítku 1:25.
„Model zámku stavíme ve dvou lidech přibližně rok,“ řekl na veletrzích Pavel Mikulin, jeden
z autorů nevšedního modelu. „Zámek stavíme
z plastů, protože je určen do exteriéru a musí
být odolný vůči povětrnostním podmínkám,“
vysvětloval Mikulin, jenž na modelu pracoval
po celou dobu veletrhů.
Cena exponátů často přesahuje částku statisíce korun. Před samotnou prací vyjíždějí
tvůrci modelu za památkou, kde pořídí stovky
fotografií, od památkového úřadu si vyžádají originální plán a teprve na základě těchto
podkladů se pouštějí do stavby. „Proto jsou
modely naprosto věrné,“ upozorňoval Mikulin.
Nadšené obdivovatele 25krát zmenšených
modelů přivítá Park Boheminium na začátku dubna, kdy začne nová sezona. „V parku
máme přibližně padesát modelů. Patři mezi
ně hrad Karlštejn, letohrádek Hvězda, Český Krumlov, Karlova Koruna, Hrad Bečov
a v současné době se staví hrad Bezděz,“
uzavírá Mikulin.

Pavel Mikulin při práci

fairherald
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Vysoká francouzská krejčovin
je jako formule 1

Podle doc. ak. mal. Josefa Ťapťucha mají francouzská krejčovina haute couture a fo
doplňkovou disciplínou pro firmy, které si působením v kvalitním oboru dělají dobré
„Například v monopostem Ferrari nejezdíme a ani jezdit nemůžeme, nicméně jejich
motorů u běžných Ferrari. Jinými slovy, móda haute couture je ukázkou schopnos
Ťapťuch módu a automobily na módních veletrzích STYL a KABO.
„Vysoká francouzská krejčovina haute couture
je v podstatě prazáklad krejčoviny,“ vysvětloval
Ťapťuch. „Jedná se o zakázkovou krejčovskou
práci, určenou pouze jednomu klientovi.“

se v jistém okamžiku změnilo. Návrháři začali své
kolekce předem vyrábět, poté je prezentovali
na manekýnách a nakonec nechávali dámy vybírat,“ líčil Ťapťuch. „A tak byly položeny základy módního světa s tzv. prostředníky na molech,
Zakázkový způsob módy vznikl v polovině na nichž jsou modely prezentovány.“
19. století a byl velmi oblíbený. Klienti si přicházeli
ušít oděv na míru a díky tomu věděli, že budou I vysoká krejčovina haute couture je prezentonosit originál. Teprve s vývojem nových techno- vána na molu – ale originál najdete jen v Palogií a manufakturou ustoupila móda šitá na míru říži. Haute couture podléhá nesmírně přísným
kritériím na kvalitu a design, přičemž základní
hromadné výrobě identických oděvů.
podmínkou je, že všechny firmy, které chtějí vy„Obyčejné krejčovství, kdy zákaznice přišla stupovat pod značkou haute couture, musí mít
s vlastní látkou a řekla si, jak má model vypadat, své dílny v Paříži.

Haute
nost fi
lejší a
Pouz
na vý
neren
plína
v celé

Mode
voří z
pován
jedno
I mod
archiv

Doc.
dobn
nopo
kém

Le
na

Přeh
z o
ovliv
svýc

Přeh
s ob
fasc
zast
no,
Wes

krejčovina

ormule 1 mnoho společného – jsou
é jméno v celé řadě jiných oblastí.
h odkaz najdeme ve vysoké kvalitě
stí krejčovských firem,“ srovnával

e couture zajišťuje prestiž, ale životaschopfirmě nezařídí. „Všechny firmy musejí mít vedaktivitu v kosmetice, módních doplňcích apod.
ze z haute couture by nemohly žít. Nároky
ýrobu jsou velmi drahé a náročné. Jsou prostě
ntabilní a fungují jedině jako doplňková discipro firmy, které si touto kvalitou dělají jméno
é řadě jiných oblastí,“ prozradil Ťapťuch.

elů haute couture je velmi málo, Ťapťuch hozhruba o dvou stech kusech. „Modely jsou kuny pouze z prestižních důvodu a nosí se třeba
ou, dvakrát za život. Poté končí jako archiválie.
dely, které vidíme na přehlídkách, končí jako
válie u samotných návrhářů.“

ak. mal. Josef Ťapťuch má tedy pravdu, ponost haute couture s formulí 1 je velká – moosty F1 a modely haute couture končí po krátpředvedení jako archiválie.

egendy haute couture
a veletrhu STYL

hlídka Legendy haute couture vycházela
originálů tvůrců, kteří výrazným způsobem
vnili světovou módu a kteří poskytli střihy
ch světově proslulých modelů.

hlídka zahrnovala osm modelů a setkala se
brovským zájmem publika. Že to byl pohled
cinující, potvrzují i jména, která byla na přehlídce
toupena: Coco Chanel, Christian Dior, ValentiYves Saint Laurent, Paco Rabanne, Vivienne
stwood, John Galliano a Alexander McQueen.
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Máte
zamlženo?
Vymyslet vtipnou reklamu na brýlové čočky musí dát zabrat, ale intenzivním
brainstormingem vznikla reklama, u které se upřímně zasmějete. A přitom
vám může být téma optika a brýle (zatím) zcela cizí.

Zdroj: YouTube

Brýlové čočky Optifog Crizal se shodují
s řadou ostatních čoček Crizal v odolnosti proti poškrábání, antireflexi apod., ale mají o jednu
vlastnost navíc. „Jsou hydrofilní, tudíž jakákoliv
kondenzovaná tekutina na povrchu čočky se
rozteče do úzkého filmu a nevzniká efekt zamlžení,“ vysvětluje Mgr. Jiří Květoň z firmy EssiLor – Optika, spol. s. r. o., která čočku vyvinula
a uvedla na trh.
Pokud tedy bydlíte v našich zeměpisných šířkách,
nebo na vyprahlém Blízkém východě, a často
přecházíte ze studeného prostředí do teplého
a naopak, můžete začít uvažovat o koupi brýlových čoček Optifog. „Samozřejmě zamlžování
vzniká i v dalších situacích, jako při vaření nebo

při sportu,“ doplnil Květoň. Akorát zapomněl dodat, že brýle by se hodily i řezníkům…
„Naše společnost si Optifog vyvíjela sama.
Máme spoustu výrobních závodů, speciální laboratoře a vývojová centra. Tam naše výrobky
projektujeme a navrhujeme,“ podotýká Květoň,
jenž neváhal poodkrýt plány firmy na letošní rok.
„Dalších chystanou novinkou je Crizal Forte UV,
což je čočka se speciální ochranou proti UV záření. Standardní čočky odrážejí UV záření z obou
stran. Jenže zatímco zepředu je tento způsob
efektivní, záření zezadu se od čočky odráží přímo
do oka. S novou čočkou Crizal Forte UV bude
tento efekt minimalizován,“ vysvětluje Květoň.
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Řezník nechyběl ani
na veletrhu OPTA
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OTTO WICHTERLE
Vynálezce kontaktních čoček, který
celý život bojoval s lidskou hloupostí
Otto Wichterle, jenž s pomocí dětské stavebnice Merkur vynalezl kontaktní
čočky, patří mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti České republiky. „Byl
to skromný a inteligentní člověk, který svou inteligenci uměl využívat. Právě
i v souboji s totalitním režimem,“ uvedl na veletrhu OPTA Ing. Jiří Michálek,
prezident České kontaktologické společnosti.
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Otto Wichterle má vedle kontaktních čoček
na svědomí ještě jeden vynález. Který to je?
Profesor Otto Wichterle je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, a to zejména díky makromolekulární chemii. Je považován za jednoho
z průkopníků tohoto oboru. Vše začalo koncem
30. let minulého století, kdy Wallace Hume Carothers vynalezl nylon, tzv. polyamid 6.6. Profesor
Wichterle pak ještě za války dokázal připravit polyamid 6, ze kterého vzniklo slavné české vlákno
silon. Díky tomu získal obrovské renomé v makromolekulární vědě. Samozřejmě potom přišel
vynález hydrogelů a kontaktních čoček, což jeho
věhlas ještě rozšířilo.

sporů napůl – náklady na soudní řízení a případné zisky by se dělily. Tehdejší vládní strana se
obávala nejistého výsledku a podepsala potupnou smlouvu o vyrovnání za velmi nízký peníz,
čímž se vzdala dalších patentových práv. Spor
se díky profesorovi Wichterlemu podařilo vyhrát
a vítězná strana získala od porušovatele patentů
velké peníze, o které tak Československo přišlo.
Takže myslím, že prodej patentů nebyla chyba.
Chyba byla vzdát se všech nároků v rámci soudních sporů. Otázkou ovšem je, zdali by i některá
současná vláda toto riziko podstoupila.
Dalo by se říci, že Otto Wichterle se narodil do nepříliš štastné doby. Jak to ovlivnilo
jeho práci?
Profesor Wichterle se narodil za Rakouska-Uherska před první světovou válkou. Určitě to nebyla
šťastná doba. Za Rakouska-Uherska možná ano,
ale světová válka jistě ne. Poté zažil vzestup první
republiky a samozřejmě i to, co s sebou přinášel
nacistický režim za druhé světové války. A pár let
po osvobození přišla totalita. Nicméně si myslím, že profesor Wichterle nebyl nadmíru deptán
režimem. Celý život bojoval s lidskou hloupostí,
tudíž to nebyl totalita, ale jednotlivci, kteří režimu
zneužívali a dokázali Wichterlemu klást pod nohy
nepříjemné a obtížné překážky.

Jakým způsobem probíhaly práce na kontaktních čočkách?
Na hydrogelech začal pracovat počátkem 50. let.
Profesor Wichterle měl obrovskou schopnost
predikce a jakmile materiál hydrogelů spatřil, nechal jej patentovat na použití v medicíně. A právě tehdy předpověděl vznik kontaktních čoček.
V roce 1961 připravil první kontaktní čočky, které vyrobil na laboratorním zařízení, postaveném
z dětské stavebnice Merkur. Krátce potom přihlásil patenty na výrobu kontaktních čoček pomocí
technologie rotačního odlévání. Za celým procesem vzniku kontaktních čoček stála dlouhodobá
vědecká práce a samozřejmě trocha toho štěstí
a náhody.
Nicméně následkům mocenské politiky
neunikl…
A potom byly patenty prodány do zahraničí. Byl vyhozen ze všech vysokých škol, což pro něj
Řada lidí se domnívá, že kdybychom patenty re- byla nesmírná rána, protože se cítil jako učitel.
alizovali v tehdejším Československu, bylo by to Ovšem z nejvyšších míst mu přišla nabídka stát
strašně výhodné. Jenže to je hluboký omyl. Čes- se ředitelem Ústavu makromolekulární chemie.
koslovensko by nebylo schopné rozšířit tento Nevnímám to tak, že profesor Wichterle trpěl
vynález po celém světě, hlavně v otázce servisu jako jiní disidenti. Režim si byl vědom jeho kvaa marketingové podpory. Zařízení na výrobu kon- lit. Ale samozřejmě by se mu mohlo dařit daleko
taktních čoček muselo být dodáno do Sovětské- lépe a věci by šly snáz.
ho svazu, ale tam přístroj ani nevybalili z beden,
natož aby jej zprovoznili. Velké štěstí bylo, že se Máte na profesora Wichterleho osobní vzpolicenci podařilo prodat do USA. V USA se čočkám mínky?
věnovali licenční partneři a přestože to trvalo ně- Vzpomínek mám celou řadu. Strávil jsem s ním
jakou dobu, skutečně dokázali přinést hydrogelo- v jedné laboratoři posledních 15 let jeho života.
vou kontaktní čočku na trh a zaplavit s ní svět.
Byla to pro mě obrovská škola. Profesor Wichterle byl v soukromí vynikající společník, skromný
Ovšem díky nerozhodnosti československé a inteligentní člověk, kterou svou inteligenci uměl
vlády jsme přišli o spoustu peněz.
využívat. Právě i v souboji s totalitním režimem.
Měli jsme slušnou licenční smlouvu, ale došlo Nezapomenutelná byla práce např. s některými
k porušování patentů a naši licenční partneři nás počítačovými programy. Profesor Wichterle začal
vyzvali k tomu, abychom s nimi šli do soudních ve vysokém věku pracovat na PC a byl schopen
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sám psát v programovacím jazyku BASIC. Byly
to krásné chvíle.
Jak vznikala výstava Otto Wichterle – Příběh
kontaktní čočky?
Výstava vznikla ve spolupráci Českých center
s Ústavem makromolekulární chemie za podpory České kontaktologické společnosti a několika dalších partnerů. Připravovali jsme ji relativně
dlouho. Podařilo se nám shromáždit obrovské
množství materiálů, ze kterých jsme vybírali určité
střípky a snažili se ukázat pana profesora nejenom jako generálního vědce, ale i jako člověka
s pevnými morálními a občanskými postoji.
Kde bude výstava ještě k vidění?
Veletrh OPTA je třetí zastávkou výstavy. Je o ni
zájem ještě na několika konferencích. Počítá se
i s anglickou verzí, která by putovala po světě.
Zájem mají například Velká Británie a Japonsko.
Na příští rok totiž připadá výročí 100 let od narození profesora Wichterleho.

Replika laboratorního zařízení
ze stavebnice Merkur je k vidění
na výstavě Otto Wichterle – příběh
kontaktní čočky
Ing. Jiří Michálek
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Anketa
a) rodinné zabíjačky pořádáme
b) na zabijačce jsem několikrát byl(a)
c) na zabijačce jsem nikdy nebyl(a), ale rád(a) bych se jí zúčastnil(a)
d) na zabijačce jsem nikdy nebyl(a) a ani nechci být
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Veletržní
zabijačka
Kdo navštívil potravinářský veletrh SALIMA, měl možnost spatřit tradiční zabijačku v přímém přenosu. Ačkoliv bylo prase již vykuchané, mohlo být jeho porcování pro řadu přítomných zajímavým zážitkem. Domácí
zabíjačky totiž pomalu mizí. Dávno pryč jsou doby, kdy měla (minimálně)
každá druhá rodina na vesnici chlívek s několika prasaty. Přes zimu se
nejedlo nic jiného než jitrnice, jelita, tlačenka a škvarky. Nepsaná tradice
totiž praví, že při každé zabijačce se musíte podělit o tyto speciality se
svými sousedy. To se vám pak po celou zimu vrací jako bumerang, neboť
i sousedé pořádají své zabíjačky.
A jak má vypadat správná domácí zabijačka? Samozřejmě nesmí chybět
ono nebohé prasátko, ostré nože, velký kotel na polévku, koláče a hektolitry domácí slivovice…
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Jiří Král:
Když je kuchař chytrý,
může odlehčit i vepřo
knedlo zelo
Jiří Král je profesionál s velkým P. Pozorování předního českého kuchaře při
práci vás naprosto pohltí, a to nemusíte být žádný gurmán. Výsledek na talíři
je potom ještě chutnější. Poznala to řada návštěvníků veletrhu SALIMA, pro
které Jiří Král během prvního dne veletrhu vařil menu o třech hodech. Král
kolem sebe umí šířit svým nevinným úsměvem pokojnou atmosféru, na rozdíl od jiného známého nadávajícího kuchaře, v jehož blízkosti se můžete cítit
jako v prázdné ordinaci zubního lékaře…
Jaké má postavení česká kuchyně v celosvětovém měřítku?
Česká kuchyně je ve světě taková malá popelka.
Jsme malá země a gastronomie je s tím spojená.
Ale čeští kuchaři, kteří se dostanou ven a prezentují nás, se ji snaží dělat odlehčenou a moderní. Pozvolna jdeme nahoru. Tím, že střední
Evropa od sebe trochu čerpala, máme podobné
věci jako Němci a Rakušané. Ale svíčkovou nám
nemůže nikdo upřít, ani vepřo knedlo zelo, pečenou kachnu s kmínem, buchty a nebo koláče. To
nemají ani Rakušáci. Čím šikovnější a vzdělanější
kuchaři jsou, tím víc posunují českou gastronomii
dopředu.

a hotovo. Do masa můžete dát i sondu a jakmile zahouká, víte, že je na 100 % hotové. Dřív se
na vše sahalo prstem, píchala se do masa jehla
apod. Je to jako s automobily. Nelze říci, že dřív
auta byla poctivější. Byla prostě jiná. A kuchyně
je rovněž jiná.
A kuchyně za komunistů?
To se preferoval bůček a takové věci, tudíž kuchyně byla poměrně dost tučná. Nyní jsou velké nároky na stravitelnost a menší přísun kalorií.
Českou kuchyni lze odlehčit. Když je chytrý kuchař, může odlehčit i vepřo knedlo zelo.

A jak?
Jak se měnil technologický postup přípra- Vybere si libovější maso a pečený tuk nenalije
vy pokrmů? Řekněme za první republiky na knedlíky. Prostě odlije tuk a dobrou šťávu udělá z výpeku bez tuku. Tím ušetříte kalorie, protože
a v pozdějších letech…
Trendy jdou s dobou. Kuchař se snaží ulehčit si ve lžíci tuku máte tolik kalorií, jako ve dvou plátpráci, zrychlit ji a zkvalitnit. K tomu slouží techno- cích masa. Prostě dáte pryč tuk a máte výborný
logie. To, co se dřív připravovalo dvě až čtyři ho- pokrm. Na druhou stranu se mu musíte trochu
diny, můžeme zkrátit na hodinu. V dřívějších do- více věnovat.
bách musel kuchař vědět, co bude vařit. Zatopil
v troubě nebo v kamnech, potom tam strčil ruku Připravujete pokrmy i pro státní návštěvy.
nebo cáknul vodou, aby zjistil teplotu. Bylo za- Z čeho se skládá jídelníček?
potřebí velkých zkušeností, neboť musel vědět, Vybrat celé menu pro státní návštěvu není jednojak trouba peče, když tam dá bukové polínko, duché. Musíte vzít v úvahu osobu státníka, např.
nebo březové polínko. Dnes nastavíte termostat jestli má dietu, co nejí atd. Další věc je náboženPokračování rozhovoru na straně 26.
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Doprovodný program veletrhu SALIMA: Ochutnejte
Českou republiku – vaříme z regionálních potravin
V prvním dnu veletrhu SALIMA jste vařil i návštěvníkům. Co jste si pro ně připravil?
Vybrali jsem si české pokrmy, neboť jsme chtěli reprezentovat českou gastronomii jako kvalitní moderní produkt. Reprezentovali jsme Prahu a jako předkrm jsme si vybrali Terinku z uzených vepřových
kolen s cibulovou marmeládou a s okurkovým želé, což je jako kdyby molekulární kuchyně. I když
bylo želé zpracováno moderní technologií, má chuť klasického okurkového salátu. Hlavní jídlo bylo
vepřová krkovice konfinovaná v rozmarýnovém sádle, dělána při 90 °C. Maso bylo krásně šťavnaté.
Jako přílohu jsme podávali brambory s kroupami a k tomu kysané zelí s houbami. Třetí byl dezert –
ořechové lívance s jablečnými povidly, kysanou smetanou a praženými oříšky. Tudíž samé typické
české záležitosti, ale moderně připravené s minimem tuku a s důrazem na chuť.
Proč jste vybrali právě tyto pokrmy?
Protože mi chutnají. A chtěli jsme prezentovat opravdu jednodušší záležitosti. Například kolínko je
rozdušené úplně do měkka, ale drží pohromadě. V podstatě se jedná o klasické české produkty
v rozumné finanční úrovni , které dobře prezentují českou gastronomii.
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ství. Pokud vám přijede delegace z muslimské
země, už jste omezení. V některých zemích nejí
určité věci, takže další prvek je kultura. Dát Angličanovi králíka, bude v šoku. U nich mají králíka
za domácího mazlíčka. Všechno to jsou specifika, které musíte brát v potaz. Většinou to vypadá, že se připraví tři meníčka a šéf protokolu
nebo pan prezident vybere menu, které by si dal.
Finální rozhodnutí má totiž hostitel.
Jakou kuchyni má rád prezident Václav
Klaus?
Preferuje klasickou českou kuchyni, samozřejmě moderněji upravenou. Několikrát jsme dělali
kachnu, svíčkovou i bramboračku. Na hradě je
speciální nádobí se státním znakem a trikolórou,
čili při servírování zohledňujeme i design pokrmu
na talíři.
Jaký máte názor na recepty v časopisech
a kulinářské pořady v televizi?
Bohužel, doba je taková, že každý, kdo má tužku, si myslí, že může napsat kuchařku. Doporučil
bych strávníkům, aby kupovali kuchařky opravdu od profesionálních kuchařů a ne od nějakých

hereček a zpěváků. To považuji za naprosto příšerné záležitosti. I některé pořady v televizi nejsou o profesionalitě, ale o show. Některý kuchař
hodně nadává, další vaří lidově… Apeloval bych
na diváky, aby se podívali na profesionálního
kuchaře a koupili si profesionální kuchařku. Tím
získáte záruku, odpovídající základním gastronomickým pravidlům a moderním trendům.

Molekulární kuchyně

Molekulární kuchyně je záležitost poslední doby. Je t
vina. Když to vezmu z chemického pohledu, rozbijem
livé komponenty, a ty poskládáme trochu jinak. Třeb
želé. Má stejnou intenzitu chuti, ale skupenství je jiné
je a vycedí. Potom se přidá agar, nebo želatina, aby
žádný tvrdý gumový medvídek. Lze říci, že molekul
principu plno výrobců potravin. Jen se přetvoří skup

Šéfkuchař Jiří Král
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to jiným způsobem poskládaná surome ne atom, ale potravinu na jednotba z okurkového salátu jsem udělali
é. Okurkové želé se komplet rozmixužele získalo „třaslavou“ konzistenci –
lární kuchyni používá v trochu jiném
penství, ale chuť zůstává.

Jiří Král je šéfkuchařem restaurace
Aureole Fusion Restaurant & Lounge,
se stravenkami tam ale nechoďte
Restaurace sídlí v 27. patře budovy City Tower – nejvyšším domě České republiky v Praze na Pankráci. Kombinujeme v ní asijskou a světovou kuchyni. Máme zkušeného kuchaře na sushi, který pracoval
osm let s Japonci. Najdete u nás japonskou originální kuchyni, dále thajskou i francouzskou kuchyni.
Dovážíme také maso z Argentiny. V poledne podáváme business menu o třech chodech za 390 Kč
a o pěti chodech za 590 Kč. Večeře jsou trochu dražší. Skládáme je ze tří, pěti, nebo osmi chodů.
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7.–11. 3. 2012
Brno – Výstaviště
pavilon P, Z

NOVINKY
NA MOTOSALONU
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KTM Duke 690

Nejostřejší sériový jednoválec naší doby a precizní podvozek
s množstvím výjimečných komponentů změní každou jízdu
s 690 Duke na nezapomenutelný a s ničím neporovnatelný zážitek.

světová premiéra

Jawa
KTM
Honda

Arctic Cat

Aprilia
Piaggio
Moto Guzzi

Yamaha
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P

Nabitý
doprovodný program

Nedílnou součástí veletrhu jsou návštěvnické programy s motocyklovou tematikou,
které budou letos ještě atraktivnější. Velkým „tahákem“ bude kaskadérská show
společnosti Crazy Day s.r.o., která poprvé představí novou napínavou show pětice
kaskadérů na motocyklech, skútrech i čtyřkolkách. Vrcholem této show bude tzv.
„globus smrti“. Své kaskadérské umění předvede také zřejmě nejlepší současný
český stuntrider Martin Krátký.
V pavilonu P bude připravena českou značkou Akumoto velkoryse řešená testovací
dráha, na které si zájemci z řad návštěvníků budou moci bezplatně vyzkoušet jízdu
na těchto elektroskútrech.
Ani letos nebude na Motosalonu chybět BESIP Ministerstva dopravy ČR prezentující například moderní prvky pasivní bezpečnosti, předměty zvyšující viditelnost
na silnicích, motoškolu s výukou dovedností a mnoho dalšího.
Školu bezpečného ježdění na okruhu bude prezentovat partner veletrhu Automotodrom Brno i frontman této školy Karel Abraham ml. I on se bezesporu objeví jak
na expozici Masarykova okruhu, tak na speciálním programovém pódiu, kde spolu
s ním vystoupí celá řada zajímavých osobností.

Cat • BMW • Gilera • Harley-Davidson • Honda • Hyosung
o • Moto Guzzi • Piaggio • TGB • Triumph • Vespa • Yamaha
Souběžně s Motosalonem se na brněnském výstavišti
uskuteční také grandiózní sportovně-akrobatická motoshow
Free Style Motocross Race Brno 2012 .
Vystoupení předních českých FMX jezdců pod vedením legendy
tohoto sportu Petra Kuchaře a za účasti zahraničních freestyle
hvězd proběhne v sobotu 10. března od 19.00 hod. v pavilonu B.

Pře

Pořádáno pod záštitou ČESKÉHO SVAZU MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

10.3.2012
sobota

19:00 hod.

Brno výstaviště
Pavilon B
WWW.fmxbrno.cz

edprodej vstupenek na www.ticketstream.cz
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Rybičky, rybičky,
rybáři jedou!

8.–11. března 2012

Známá hra, kterou děti nejčastěji hrávají ve školkách a o letních prázdninách,
se doslova a do písmene hodí i k dalšímu veletrhu na brněnském výstavišti.
Na březnový veletrh Rybaření se totiž určitě chystá mnoho vášnivých rybářů.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na novinky pro
letošní sezonu, ale i na tradiční sortiment nejvýznamnějších firem z oboru. Veletrh Rybaření je
především nejkoncentrovanější nákupní příležitost
pro rybáře a představuje tak největší obchodní
dům s nabídkou všeho, co souvisí s rybařením.

Těšit se můžete taktéž na atraktivní doprovodný
program, jenž zahrnuje například soutěže v pojídání rybích prstů, v lámání prutů, v ovládání létajících ryb, jízdě na elektrických kolech apod.
Samozřejmě že soutěže jsou určeny dětem
a dospělým.

V sobotu 10. 3. v poledne bude vyhlášen vítězný exponát, který vzejde z hlasování v internetové soutěži >>. Vylosovaný hlasující získá poukaz pro čtyři
osoby na týdenní rybařinu nebo odpočinek v luhačovickém revíru.

Výběr z doprovodného programu >>
Přednáška o muškaření na Kubě a Aljašce, feeder a velké ryby
Tanec „Zlatá rybka“
Filetování sladkovodních ryb
Přednáška o kaprařině
Soutěž v pojídání rybích prstů „NEJRYCHLEJŠÍ JEDLÍK“
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Kam s dětmi?
Na veletrh!

fairherald

8.–11. března 2012

Kdo se zajímá o kočárky, autosedačky, textil a všechny potřeby pro děti,
neměl by si nechat ujít veletrh PRODÍTĚ. A na co se mohou rodiče malých
ratolestí těšit? Tak například na multifunkční přístroj k vaření pro miminka,
dětskou vaničkou s integrovanou váhou, která sama pohlídá teplotu vody,
na trampolíny Springfree z Nového Zélandu, které jsou vůbec nejbezpečnější
na světě apod.
Copak by to ale bylo za veletrh, kdyby se na něm nenašel program
i pro ty nejmenší návštěvníky?

tankové
Letecké a
IDWAY
Bitvy o M

Sběratelská burza
figurek Kinder Surprise
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Růženka
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Doprovodný program veletrhu >>

Letošní veletrh PRODÍTĚ se koná spolu s veletrhem hraček,
her a modelů ITEA BRNO.

Váš maják ve světě
osobních financí
Od 8. do 11. března máte jedinečnou možnost získat odpovědi na všechny
své otázky, které se týkají osobních financí, možností financování bydlení,
dopadů důchodové reformy, nebo i návod, jak začít investovat.

Dopady d
ů
v kostce chodové reform
y
Zajímají V
ás konkré
tní dopad
my na výš
y důchod
i Vašeho d
ové reforů
chodu? V
penzi? Vít
íte, jak zvý
e, v čem s
šit svoji
p
o
čívá princ
tzv. II. pilíř
ip nově vz
e? Chcete
niklého
z
n
á
t odpověd
otázky? C
i na tyto a
hcete věd
další
ě
t
,
ja
k
tuaci? Info
ř
e
š
it
k
o
n
krétně Vaš
rmace zís
káte na st
i siodbornýc
áncích ne
h asociac
závislých
í, finančníc
lů, ale i v
h
z
prostředk
doprovod
ovaten
é
m
p
odpovědi
r
o
g
r
a
m
u
! Získáte n
na své otá
ejen
zky, ale zji
zejí konkr
stíte, jaké
étní možn
se nabíosti, jak ře
šit Vaši sit
uaci!
Více info
rmací na
leznete v
doprovod
přehledu
ného pro
gramu >>

Eurozóna
i ČEská rEpublika
na rozcEstí?
1. ročník odborné konference v rámci veletrhu osobních
financí a investičních příležitostí – PENíZE

Termín a místo konání:
Čtvrtek 8. března 2012, Brno – Výstaviště, Pavilon A, Rotunda

téma konference
Současná doba je dobou řady připravovaných změn, které se dotknou téměř každého. Záměrem a cílem této konference je mimo jiné prezentovat
názory odborníků z různých finančních institucí na roli a postavení bank, pojišťoven a finančních zprostředkovatelů v této situaci. Proto se bude diskuse věnovat také důchodové reformě a jejímu řešení. Konference si klade jako další cíl prezentaci názorů zástupců finančních institucí na poskytování produktů, jejich regulaci a distribuci v době finanční krize. Konference přinese také příležitost k neformální výměně názorů mezi jejími účastníky.
pořadatel konference: Veletrhy Brno, a.s.
organizátor: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
odborný garant konference: RNDr. Petr Budinský, CSc.

Hlavní partner:

partneři:

program
Moderuje přemysl Čech
09:30 –10:00
10:00 –10:15

Prezence
Zahájení konference, vystoupení partnerů konference

10:15 –11:15

http://www.bvv.cz/penize/aktuality/odborna-konference-eurozona-i-ceska-republika-na-r/#evropa2012
1. blok Evropa v roce 2012 – Finále, nebo restart?

11:15 –12:30

2. blok České důchodové pilíře – zvolili jsme správný mix?
http://www.bvv.cz/penize/aktuality/odborna-konference-eurozona-i-ceska-republika-na-r/#pilire

Jan Frait (ČNB), Jan Mládek (Fontes Rerum), Michal Mejstřík (člen NERV ), Petr Budinský (VŠFS)
Diskuse

12:30–13:00

Jiří Rusnok (APF), Jan Šimek (Broker Consulting), Jiří Šindelář (USF), Jaroslav Vostatek (VŠFS), Ondřej Poul (ČAP)
Diskuse
Coffee Break

13:00–14:00

http://www.bvv.cz/penize/aktuality/odborna-konference-eurozona-i-ceska-republika-na-r/#produkty
3. blok Moderní finanční produkty – Čím složitější, tím lepší?

14:00–15:00

4. blok Distribuční kanály – zprostředkování nebo poradenství?
http://www.bvv.cz/penize/aktuality/odborna-konference-eurozona-i-ceska-republika-na-r/#kanaly

15:00 –16:00

Jan Matoušek (ČBA), Martin Burda (ISČS), Vojtěch Lukáš (AČSS), Václav Křivohlávek (VŠFS)
Diskuse

Petr Hrubý (Broker Consulting), Michal Knapp (OVB), Tomáš Rampula (AWD), Gerta Mazalová (RV SOS)
Diskuse a závěr konference
Číše vína

závazná přihláška
Registrační kód pro odbornou konferenci: oDkpEnizE
Po provedené registraci (viz návod níže), Vám bude zaslán voucher (_pdf ) pro bezplatný vstup – branou č. 1 nebo přes pavilon E.
Prosím vytiskněte si jej. Při vstupu na výstaviště Vám bude tento voucher vyměněn na registraci za vstupenku zdarma.
registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet registrací.

návod pro registraci návštěvníka:

1| jděte na stránky www.bvv.cz/penize
2| klikněte na banner „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“
4| zadejte registrační kód oDkpEnizE
5| vyplňte zobrazený formulář a odešlete
potvrzení registrace a voucher (pdf ) obdržíte e-mailem.

3| zadejte Váš e-mail

www.bvv.cz/penize

fairherald
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TECHAGRO se spoustou novinek
na ploše více než šest hekt
Poslední březnový den začíná v Brně významná zemědělská událost letošního
roku — Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO! Drobní zemědělci, rodinné farmy i velké zemědělské podniky najdou na veletrhu vše potřebné pro svoji práci, ať už v rostlinné či živočišné výrobě. Novinek na stáncích
vystavovatelů bude spousta, stejně jako odborných informací a zajímavostí.
Veletrh TECHAGRO se v Brně uskuteční od so- výstavní plochy. Na sedm set vystavovatelů ze
boty 31. března do středy 4. dubna a podle dvaceti zemí představí návštěvníkům to nejlepší
organizátorů bude letošní 12. ročník rekordní ze své produktové nabídky.
v rozsahu výstavní plochy. Zemědělská a lesní
technika, technologie pro chov hospodářských
zvířat zaplní celý areál brněnského výstaviště
do posledního místa, což je téměř 70 000 m2
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TECHAGRO
ANIMAL VETEX

31. 3.–4. 4. 2012

www.techagro.cz

SILVA REGINA
BIOMASA / BIOMASS

fairherald
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Vůně lesa, zvuk lesních rohů

Lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA je místem setkání mysl
sedních zemí. Návštěvníci jezdí do Brna za širokou nabídkou myslivec
a zábavou. Součástí výstavy jsou expozice mysliveckých trofejí, love
předmětů.

39
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a velká myslivecká podívaná

livců, lesníků a milovníků přírody nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a souckého vybavení, loveckých zbraní, střeliva a optiky, ale také za nevšední podívanou
eckých interiérů, dřevěných staveb, uměleckého nábytku a vzácných uměleckých

VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU SILVA REGINA
MYSLIVECKÝ PAVILON Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Významné myslivecké a lovecké sbírky
Výstava loveckých trofejí
Ukázky loveckých psů, sokolnictví
Expozice Historie a současnost myslivosti a lesnictví na rodových panstvích
Myslivecké a lesnické stejnokroje z více než 40 zemí světa
Historické kočáry používané pro lov a reprezentativní účely
Expozice ZA ZVĚŘÍ KOLEM SVĚTA
Lovecký interiér a nábytek
Lovecké zbraně, střelivo a optika
Laserová střelnice
Povídání s populárními hosty
Umělecká řemesla
Myslivecká kuchyně

REALIZACE EXPOZIC A SERVIS

100%

VÁŠ
REALIZÁTOR
VÝSTAVNÍCH EXPOZIC V ČR
I KDEKOLIV VE SVĚTĚ
www.bvv.cz/expozice | www.bvv.cz/international
Která expozice,
realizovaná společností
Veletrhy Brno, a.s.,
na veletrzích GO
a REGIONTOUR,
se Vám nejvíce líbí?

turistický úřad
a) Národní
Dominikánské republiky
b) Statutární město Brno
c) Vysočina Tourism
d) Královéhradecký kraj

a)

b)

c)

d)

Více informací o službě najdete zde >>
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kalendář veletrhů a výstav 2012/2013
2012

březen– prosinec

7.–11. 3. MOTOSALON 2012
8.–11. 3. PRODÍTĚ
8.–11. 3. RYBAŘENÍ
8.–11. 3. PENíZE
8.–11. 3. ITEA BRNO
20.–23. 3. AMPER (pořadatel Terinvest)
31. 3.–4.4. TECHAGRO
31. 3.–4.4. ANIMAL VETEX

29.–30. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

4.–7. 10. SPORT Life
4.–7. 10. Bike Brno
4.–7. 10. Caravaning Brno
FAIR BRNO /
16.–19. 10. MEDICAL
REHAPROTEX
20. 10. MotorTechna Brno
30.10.–2. 11. GAUDEAMUS

31. 3.–4.4. SILVA REGINA

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO

31. 3.–4.4. BIOMASA

23.–24. 11. Veletrh středních škol

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. BRNO SAFETY 2012
6.–7. 6. MOTORSPORT EXPO
6.–9. 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

7.–16. 12. VÁNOČNÍ TRHY
Celoročně Centrum udržitelné výstavby

2013

leden–duben

17.–20. 1. GO
17.–20. 1. REGIONTOUR
2.–3. 2.

DUO CACIB mezinárodní
výstava psů

17.–19. 2. STYL
17.–19. 2. KABO
22.–24. 2. OPTA
7.–10. 3. MOTOSALON (Praha)
7.–10. 3. PRODÍTĚ
7.–10. 3. RYBAŘENÍ
7.–10. 3. PENíZE
7.–10. 3. ITEA
6. 4. MotorTechna Brno
9.–12. 4. AMPER
23.–27. 4. IBF
23.–27. 4. SHK BRNO
23.–27. 4. MOBITEX
23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE
23.–26. 4. URBIS INVEST
23.–26. 4. ENVIBRNO

www.bvv.cz/kalendar
Změna termínů vyhrazena

