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Ang Tshering Sherpa:
Strážce nejvyšší hory světa
Hodinky ukazují třicet minut před polednem, závoj oblaků halí modrou
oblohu do ocelové šedi a hřebeny pustých hor proplouvají dva mužské
hlasy – Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye. Je 29. května roku 1953
a tito dva pánové právě přemohli nejvyšší horu světa. Tak ohromná
satisfakce, doprovázená sedmitýdenním bojem v nehostinném
prostředí, se již nebude opakovat. Lidstvo zase jednou pokořilo matičku zemi. Hillary a Norgay jí dopřávají poslední chvíle klidu. Vědí totiž, že výstupem otevřeli cestu dokořán pro další expedice.

Rozhovor s Angem Tsheringem Sherpou

Mount Everest každoročně čelí
náporu horolezců, kteří za sebou
zanechávají mnoho odpadu.

GO 2011

Zprávy o úspěšném výstupu na vrcholek 8 850 metrů
vysokého Mount Everestu oblétly svět závratnou rychlostí. Přesně 15 minut na nejvyšším bodě světa vyneslo
Hillarymu a Norgayovi nehynoucí slávu. Dokázali horolezcům a dobrodruhům, že cesta nahoru nemusí končit desítky metrů pod vrcholem, kam doposud dospěly
nezdařilé pokusy. Úspěšnou expedicí zažehli touhu po
zdolání nepálské hory a odstartovali nekončící sérii výprav.
Ačkoliv další úspěšný výstup proběhl až roku 1956,
intenzita expedic se díky vyspělejším horolezeckým
technologiím zvyšovala. Možná za tu dobu Everest
ztratil část své nedosažitelnosti a respektu, nicméně
stále patří mezi hlavní milníky horolezců.
V roce 1973 podnikla cestu na vrchol italská expedice.
„Byla to jedna z největších expedic v historii,“ připomíná
Ang Tshering Sherpa, ředitel společnosti Asia Trekking
a výkonný zástupce Nepálské horolezecké asociace,
který poctil svou návštěvou veletrhy GO a REGIONTOUR na brněnském výstavišti.
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Spolu s ním měl v doprovodném programu vystoupit
i světoznámý horolezec Apa Sherpa, jenž loni rozprášil
na vrcholu Everestu popel Edmunda Hillaryho, který
zemřel v roce 2008. Byla to jeho dvacátá (úspěšná)
výprava na Everest a za tento výkon mu náleží místo
v Guinessově knize rekordů. „Apa Sherpa je můj dobrý
kamarád a na horu leze s mým synem v rámci expedice The Eco Everest,“ podotýká Tshering. Expedice
The Eco Everest je zaměřená na čištění hory, která
každoročně čelí útokům dychtivých horolezců. „Italská
výprava v roce 1973 disponovala 1 015 tunami materiálu a zásob, tak si můžete představit, kolik odpadu na
Everestu zůstává.“

Odpadky na Everestu

Obrovská expedice čítající 64 horolezců a stovku šerpů, včetně helikoptér, byla za ta léta jednou z mnoha.
Ať už se jedná o početně menší či větší skupiny, odpad na Everestu se množí. „Musíme dohlížet na životní
prostředí hory, nestarat se pouze o obchodní zájmy,“
pokračoval Tshering. „V našem programu představujeme, jak se mají lidé k hoře chovat a minimalizovat
množství odpadu při výstupu.“
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Každá expedice může při sestupu dolů sbírat odpad. Jak
jednoduché. Ale může to fungovat? Lze přesvědčit člověka, aby sbíral smetí po někom jiném? Podle Tsheringa
určitě, našel k tomu správný recept – Cash for Trash (přel.
z ang. peníze za odpad). „Horolezci sbírají odpad, v základním táboře nám ho předají a my je okamžitě vyplatíme. Je to jedna z nejúspěšnějších čisticích akcí Everestu. Za posledních deset let jsme v rámci toho programu
snesli 1 200 kilogramů odpadu a tři těla.“
Horolezci ponechaný materiál je různorodý, jednu věc
však najdete na Everestu zcela bezpečně. „Jsou to lidské exkrementy,“ uvádí s ledovým klidem Tshering. „Proto v rámci naší organizace rozdáváme tzv. Wag Bag, jde
o sanitární zařízení v podobě batožin.“ Lidé nosí dolů
konzervy od jídla, prázdné kyslíkové bomby, lana atd.,
ale exkrementy nechávají za sebou, což je problém,
který Tsering a jeho kolegové intenzivně
řeší, nově prostřednictvím Wag
Bagu.
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Tshering, stejně jako ostatní šerpové z Nepálu, má
k Everestu hluboký vztah. „Narodil jsem se ve vesnici
v nadmořské výšce 4 000 metrů nad zemí,“ říká Tshering, kterého hory obklopují odmalička. „Dětství jsem
strávil v horách, v létě jsme prozkoumávali krajinu i ve
větších výškách,“ vzpomíná Tshering.
Nejvyšší hora světa, 8 850 metrů vysoký Mount Everest, je Tsheringovou nedílnou součástí od počátku
života. Proto vynakládá velké úsilí, aby horu zachoval
co nejčistší, intimní a zároveň otevřenou pro horolezce,
přestože je stále tak hrozivá, jaká byla před 29. květnem roku 1953.

Nejvyšší hory světadílů
Asie
Mount Everest (Čína/Nepál) 8 848 m
Jižní Amerika
Aconcagua (Argentina) 6 960 m
Severní Amerika Mount McKinley (USA) 6 194 m
Afrika
Kilimanžáro (Tanzanie) 5 895 m
Antarktida
Vinsonův masiv 4 897 m
Evropa
Mont Blanc (Francie) 4 807 m
Austrálie
Mount Kosciuszko (New South Wales) 2 228 m

OPTA 2011
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jak vidí.,.?
Je 3D obraz skrytou hrozbou
pro naše oči?

zákazníky, stěžující si na to, že obraz nevidí trojrozměrně.

Sledování 3D obrazu na plátnech kin a televizních obrazovkám patří k hitům moderní doby. Je
však technologie 3D bezpečná? Zatím neexistuje
přímý důkaz o negativních účincích trojrozměrného obrazu, nicméně optici se shodují v jednom
– čím více 3D, tím lépe pro ně. Pokud se bude
tato technologie nadále rozšiřovat do pohodlí domácností, budou optická studia vítat nové a nové

„Sledování filmu nutí diváka šilhat dovnitř nebo
ven, což může vést ke spoustě různých potíží,“
varoval na veletrhu OPTA Ivan Vymyslický, viceprezident Společenstva českých optiků a optometristů. Potíže by mohli mít lidé s neurologickými problémy, epileptici apod. Ivan Vymyslický
taktéž zmínil malé děti, jejichž zrak není plně vyvinut. Nezbývá než věřit, že vývoj 3D obrazu bude

pokračovat a přestane být potencionální hrozbou mají na obrubě zobrazeného buď jedlíka a siláka
pro lidský zrak. Existuje ještě jedna varianta, jak Bobíka, vynálezce Myšpulína, strašpytla Pinďu
předejít negativním vlivům obrazovky, a nejen té nebo starostlivou Fifinku.
3D – zbavit se televizoru. Taková osoba bez televize by byla hodná označení: „Šťastný to člověk“.

Fifinka a její kumpáni

Ocenění TOP OPTA 17. ročníku veletrhu OPTA
získaly mimo jiné i brýle s obrubou známé čtverky z českého komiksu Čtyřlístek. Jednotlivé brýle

VINEX 2011
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VÍNO I MOUDRÉHO POBLÁZNÍ A STARÉHO ROZJAŘÍ
Grand Prix Vinex 2011

gustátorské zkoušky podle evropských norem.
Již 18. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem Je to poměrně přísná norma určující povinné
305 vín z Argentiny, Rakouska, České repub- znalosti degustátora,“ pokračuje Krška. „Na
liky, Německa, Moldávie, Slovenska a Slovin- Grand Prix Vinex jsou pak zváni degustátoři
ska. Vína byla hodnocena stobodovým systé- dlouhodobě prokazující své kvality.“
mem dle standardu OIV z roku 2009 pomocí
počítačového systému na hodnocení vín Ná- Recept na dobré víno? Asi štěstí
rodního vinařského centra. „Jde o komplex Jak se dělá dobré víno? Pan Josef Valihrach na
softwaru a hardwaru. Začíná se elektronický- otázku nedokáže přesně odpovědět, přestože
mi přihláškami soutěžních vín, které se převádí jeho rodinná vína slaví úspěchy i za hranicemi
do hodnoticího systému,“ vysvětluje ing. Pavel České republiky. „Těžká otázka. Každý se snaží
Krška, ředitel soutěže Grand Prix Vinex 2011. dělat dobré víno. Je to výsledek práce celé ro„Poté přichází na řadu vlastní hodnoticí systém, diny a díky tomu se nám daří,“ snaží se odpojenž běží na bázi intranetu a webové aplikace. vědět Josef Valihrach, vítěz nejlepší kolekce na
Každý degustátor místo vypisování papírové- Grand Prix Vinex 2011. Cenu z Vinexu si odnáho formuláře zadává hodnocení do netbooku šel po třetí a již po druhé za sebou je Vinařem
a posílá na server. Díky tomu odpadá pravdě- roku. Jeho vína ochutnali i Hillary Clintonová
podobnost chyb vlivem lidského faktoru.“
nebo japonský císař Akihito. „Princ Charles si
několik lahví dokonce odvezl domů.“

Degustátorské předpoklady

O tom, kdo si odnese cenu za nejlepší víno,
rozhodují profesionální degustátoři. Jaké však
musí splňovat předpoklady? „Musí mít tzv. de-

Vítězové 18. ročníku soutěže
Grand Prix Vinex 2011
GP Vinex očima pořadatele a vítěze

Z 305 přihlášených vín vzešlo 11 vítězů.

MOTOSALON 2011
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Milion kilometrů
na dvou kolech
Motocyklový cestovatel Jaroslav Šíma
„Není to moc, přál bych si mnohem víc,“ říká s nadsázkou
vášnivý motocyklista Jaroslav Šíma, který v roce 2010 oslavil 1 000 000 kilometrů v sedle motocyklů. Do března roku
2011 se jeho rekord rozrostl o dalších 60 000 km. Převedeno
na obvod Země, naši modrou planetu objel celkem 26krát!

Jaroslav Šíma vyrazil s motocyklem BMW 800 GS
na východ Ruska do Vladivostoku

MOTOSALON 2011
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Jak dlouho vám trvalo najet 1 060 000 kilometrů?
Možná se to někomu bude zdát dlouho, ale trvalo mi to 25 let. Faktem je, že prvních 100 000 km
zabralo 10 let, a ten zbytek – 900 000 km – jsem
najezdil za 15 let.
Kolik států jste za tu dobu projel a které na
vás zanechaly největší dojem?
Do této chvíle mám projeto více než 60 států.
Kdybych měl vybrat ten, jenž na mně zanechal
největší dojem, byl by to Island. Tam bych se
chtěl ještě minimálně jednou v životě vrátit.
Kde jste se setkal s pozitivním a kde s negativním přístupem obyvatel?
Na negativní si vůbec nevzpomínám, většinou
mám štěstí na dobré lidi. Třeba jeden z mých
posledních poznatků byl při cestě Ruskem do
Vladivostoku. Potkal jsem jen samé úžasné lidi
s tendencí mně při všech problémech pomáhat.
Ze západní Evropy mohu zmínit Irsko, kde o nás
bylo s manželkou také dobře postaráno. Jinak
miluji vstřícnost, kterou potkávám všude v Africe.
Kolik kilometrů měřila vaše nejdelší nepřetržitá výprava a na jakém motocyklu to bylo?

Moje prozatím nejdelší výprava se odehrála
v červenci a srpnu roku 2010. Na svém motocyklu BMW 800 GS jsem vyrazil až na samý
konec Ruska, protože jsem v rámci dlouhodobého testování potřeboval najet hodně kilometrů. Cesta do zmíněného Vladivostoku
trvala 63 dní a přinesla vytoužených 25 200
kilometrů.
A jaký je váš celkový rekord na jednom typu
motocyklu?
Nejvíce kilometrů jsem najel na Hondě XRW 750
Africa Twin. Začal jsem ji testovat v roce 1998
a v následujících šesti sezónách jsem s ní navštívil tři kontinenty, 35 států a najezdil 204 000
kilometrů. Motocykl mám dodnes v majetku, je
vlastně členem rodiny. S testovacími motocykly
se jen tak neloučím.
Na kterém motocyklu jste si jízdu nejvíce
užíval a proč?
Největším potěšením pro mě bylo cestování na
Hondě, protože 200 000 kilometrů a spousta
projetých států, kdy některé z nich jsem viděl poprvé, ve mně zanechaly zážitky. Navíc je to skvělý
motocykl a dodnes vítězí v žebříčku kvality mých
strojů.

Jaroslav Šíma na veletrhu Motosalon v Praze
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Absolvoval jste i dlouhou cestu na Jawě
New Pionýr, retro motocyklu slavné padesátky, o výkonu 3 kW.
Přestože jsem v předchozí otázce mluvil o Hondě, úplně nejlepší a nejskvělejší cesta byla s New
Pionýrem na motosraz do jihoportugalského
města Faro. S Jawou se jelo tak nádherně, že
jsem si ještě skočil na tři dny do blízké Afriky. Celkově jsem s tímto malým motocyklem najezdil
12 500 km. Spousta lidí si ze mě dělala legraci,
jak na tom vypadám, že jsem shrbený. Nicméně
tou ideální rychlostí 65 km/h jsem cestou viděl
mnohem více než v sedle velkých a těžkých motocyklů.

fairherald

Zranění bylo určitě negativním zážitkem.
Jaký byl naopak váš nejlepší zážitek na
cestách?
To se musím zamyslet. Ale vlastně je to jednoduché – každý kilometr na motocyklu je pro mě tím
nejlepším zážitkem.

Několikrát jste jako doprovod projížděl trasu závodu Rally Paříž–Dakar, a to v Africe
i Jižní Americe.
Mé dakarské dobrodružství začalo seznámením
s Ivem Kaštanem, devítinásobným účastníkem
rally Dakar. V roce 2004 jsem vyrazil na Dakar
poprvé a jako novinář jsem pak po asistenčních
trasách absolvoval africký Dakar ještě čtyřikrát.
Vámi testované motocykly podstupují vý- V lednu roku 2010 jsem měl to štěstí navštívit
raznou zátěž. Stalo se vám někdy, že jste Dakar v Jižní Americe, kam se rally přesunula.
musel průběh výpravy ukončit kvůli poruše Musím ale říci, že pravý africký Dakar na mě působí mnohem lépe a nemám radost z přesunutí
nebo havárii, případně kvůli zranění?
Naštěstí vinou závady jsem jízdu nepřerušil, zato do Jižní Ameriky.
kvůli havárii několikrát ano. Závažný případ se
stal v roce 1999, kdy jsem v Maroku testoval Proč jste se někdy nezúčastnil Dakaru jako
Hondu a nakonec jsem skončil v marrákešské závodník?
nemocnici. Po operaci následovalo několikamě- Těch důvodů by byla spousta, ale nikdy neříkej
síční léčení a samozřejmě nutnost vzdát se na nikdy. Třeba na start někdy dojde.
určitou dobu cestování.

Fotogalerie z cesty do Vladivostoku

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2011
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Život na vysoké noze
Práce s mobilním jeřábem MK 88 společnosti Liebherr se příliš neliší od práce
v kanceláři před obrazovkou monitoru. Posloucháte rádio, v letních dnech si
dopřáváte výhod klimatizace (alespoň v jeřábu určitě) a komunikujete s kolegy. Zásadní rozdíl je v tom, že pod rukama nemáte klávesnici, ale joystick
a pracujete 30 metrů nad zemí v klaustrofobicky vyhlížející kabince.
Z dálky vypadá MK 88 jako obyčejný jeřáb, který
bývá neodmyslitelnou dominantou zaprášených
stavenišť. Při bližším průzkumu však pozorovatel
zjistí, že toto žluté monstrum stojí na čtyřech nápravách velkého vozu.

rod do provozuschopného stavu jeřábu efektivní
podívanou. Stavba jeřábu, prováděná dálkovým
ovládáním, trvá něco málo přes 10 minut.

Jakmile je těžké břemeno přepraveno na správné místo, může být jeřáb za stejnou dobu složen
Ve složené podobě vypadá MK 88 jako obvyk- a za pomocí šestiválcového dieselu o výkonu
lý autojeřáb s maximální výškou čtyřpatrového 300 kW a dvanáctistupňové převodovky přepradomu. Pro nezasvěceného člověka je tak pře- ven na další potřebnou pozici.

Výška háku jeřábu
MK 88 je 30,2 m

21
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Jeřáb pro zábavu

Stěží by si někdo pořizoval originální mobilní jeřáb MK 88 jen tak pro zábavu. Nicméně německá modelářská firma Conrad
umožňuje nadšeným sběratelům mít jednu
„osmaosmdesátku“ doma.

AUTOSALON 2011
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Automobilová legenda
ožívÁ
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Je neděle 3. srpna roku 1924. Přesně
20 závodních pilotů čeká 800 kilometrů
ostré jízdy na vesměs prašných cestách
předměstí francouzského města Lyon.
V záplavě italských, francouzských
a britských vozů se vyjímá nejnovější dílo italského konstruktéra Ettoreho
Bugattiho – jedná se o modré Bugatti
Tipo 35 s výkonem 90 koní. Na dnešní
poměry neuvěřitelnou sedmihodinovou
bitvu vyhrává tělnatý operní pěvec Giuseppe Campari na technicky dokonalé
Alfě Romeo P2. Nejlepší bugatka s Jeanem Chassagnem za volantem projíždí
cílem na sedmé příčce.
Úspěch modelu T35 se nedostavil okamžitě, avšak na rozdíl od jiných automobilek a konstruktérů Ettore Bugatti
hodlal své stroje prodávat do rukou
soukromých jezdců. S objednávkami na
bugatku se brzy roztrhl pytel. Netrvalo
dlouho a modré stroje s chromovaným
chladičem a oválným logem dominovaly
evropských závodním dráhám.
Vysněný automobil každého závodníka
V letech 1927 až 1931 bugatky okupovaly přední pozice většiny motoristických podniků. Staly se jedním z nejúspěšnějších automobilů v historii. „Mohli
jste ji vzít kamkoliv a na dráze držela
fantasticky. Přesnost řízení byla neuvěřitelná,“ hovořil o bugatce v dobách své
závodní kariéry Francouz René Dreyfus.

Bugatka, která přinesla slávu
Elišce Junkové i Louisi Chironovi
Ve Zlíně probíhá pod vedením Ladislava Samohýla výroba dvaceti věrných kopií slavného závodního
automobilu Bugatti T35.

Bugatti T35 je charakteristickým
představitelem motorsportu přelomu
20. a 30. let minulého století. Dovolit si
jej mohli jen movití závodníci. „Jak říkala Eliška Junková, My jsme prozávodili
dva domy. Kdo chtěl jezdit s bugatkou,
musel na to mít peníze,“ vzpomíná na
slova legendární české závodnice Ladislav Samohýl.
Nejenže byl pan Samohýl blízkým přítelem rodiny Elišky Junkové, taktéž se
dostal k řadě vozidel z molsheimské továrny ve Francii, kam se Ettore Bugatti přestěhoval. „Ettore byl padouch, co

AUTOSALON 2011
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mohl, to ošidil. Po druhém, třetím závodu musel vůz Ve finále bylo stanoveno zadání na 20 kusů a dalších
zpět do Molsheimu na repasi,“ vysvětloval Samohýl deseti na náhradní díly. Dnes jsou první dva téměř
křehkou životnost vozu T35.
hotové a v srpnu je čeká premiéra před diváky zlínské
Barum Rally. „Jsou v tom tři roky činnosti a neustáBugatka se za desítky let stala cenným sběratelským lého lítání,“ líčí Samohýl dlouhou etapu příprav, zahrartiklem. Celkem bylo postaveno 400 typů v různých nující i roční vývoj pneumatik. „Jen čtvrt milionu stály
verzích. Mnoho jich bylo uloženo v muzeích, restau- formy, ve kterých se pneumatika lisuje. Ty nám vyvíjí
rováno v rukou soukromých majitelů nebo zničeno bývalý výzkumný ústav, dnes soukromá firma.“
zubem času. „Já jsem sháněl Bugatti T35 roky. Chtěl
jsem ji vystavit se spoustou dalších věcí, včetně po- Přestože je v plánu postavit 20 kusů, zájemci se ješhárů a korespondence,“ začíná Samohýl povídá- tě neozývají. „Jen na konkrétní díly,“ přiznává Samoní o bugatce. „Ve Francii se mi podařilo najít jeden hýl a zároveň podotýká, že se o projektu zatím přítyp v poměrně zchátralém stavu. Začal jsem shánět liš nezmiňuje. Čeká, až budou otestovány první dva
originální díly k restaurování, ale většina z nich byla kusy. Na doporučení hledat potencionální zájemce na
nenávratně poškozena. Tak jsem hrdě pronesl, že si britských ostrovech uznale přikyvoval a hned dodal.
„Hodně jsem se divil, že největší zájem o náhradní díly
vyrobíme nové.“
je v Austrálii a na Novém Zélandu. Doménou je pak
V tu chvíli bylo zapotřebí zahájit výrobu bloků, forem USA.“
a dalších technologií na produkci nových dílů. „Dohromady to stálo asi 240 000 korun, teprve potom jsme Na otázku, kolik bude staronová bugatka s přívlastse pustili do rekonstrukce. No a potom jsem si říkal, že kem Nostalgic edition stát, neuměl odpovědět. „Zabychom toho mohli udělat víc,“ vzpomínal Samohýl na tím nedokáži všechno spočítat, abych mohl říci, kolik
bude stát.“
myšlenku výroby několika vozů Bugatti T35.
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Je důležité mít na paměti, že s touto bugatkou vás
do silničního provozu nepustí. Nemá elektriku, světla, startuje se klikou nebo roztlačením. Jde o závodní
speciál, kde pohodlí jezdce bylo tím posledním, na
co Ettore Bugatti při konstrukci myslel. „Na silnice
se nehodí. Jakmile na ni někdo přidá světla a zmodernizuje ji, pokazí tím nostalgický efekt,“ váží si Samohýl duševní hodnoty bezmála 90 let starého typu
automobilu. „Bugatti je neskutečný fenomén. Jsem
překvapen, kolik lidí se o tuto značku zajímá,“ pokračuje Samohýl a na otázku autorských práv s klidem
odpovídá. „Autorská práva na značku Bugatti dnes
vlastní Volkswagen, ale na Bugatti T35 žádná práva nejsou. Podle zákona končí ochrana autorským
právem 50 let po výrobě daného typu automobilu –
pokud si o ochrannou známku nezažádá rodina. A to
u typu 35 nikdo neudělal.“
Pan Samohýl tedy může vyrábět Bugatti T35 dle
libosti a bez obav. Jen má v plánu slušně požádat
vedení Volkswagenu o použití loga značky na vrchol
chladiče modrého snu každého závodníka pionýrských let motorsportu.

Ladislav Samohýl

Na Masarykově okruhu v Brně vyhrávala značka
Bugatti v letech 1930–1932. Model Typo 35 stanul
na prvním místě v premiérovém roce 1930.
V nadcházejících sezonách vítězil novější typ 51.

STYL&KABO 2011
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Nákupem pěti obyčejných
levných triček šatník
nezachráníte
Mirka Talavašková se v prostředí oděvů a textilií pohybuje od útlého věku. Vyrůstala obklopena módou, a proto
není divu, že se vydala ve šlépějích maminky – stala se módní návrhářkou. „Už jako dítě jsem věděla, co chci dělat. Byla to pro mě přirozená cesta, po které stále jdu a doufám, že půjdu dál,“ vzpomíná Mirka Talavašková na
první krůčky ve světě módy.

Mirka Talavašková prezentovala
na veletrzích STYL a KABO
svou poslední módní
kolekci Yunnan

STYL&KABO 2011
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žena, která chodí do práce a stýká se s různými Jaký máte názor na módu v České republice?
Je trochu neštěstí se na to koukat. Například v Palidmi.
říži je naprostou samozřejmostí vypadat dobře.
Kultura z tamních lidí doslova číší. Jsou upravení,
Na veletrhu jste prezentovala svou novou Takže máte na zřeteli i praktičnost.
kolekci. Co vás inspirovalo k jejímu názvu Ano. Nedělám oblečení do skříně. Vytvářím oblečení voňaví a mají oblečení z kvalitní materiálů. Připadá
pro lidi, proto, aby se v něm cítili dobře a chtěli ho nosit. mně, že v Česku se polovina žen stará jen o hra ke kolekci samotné?
níčky a talířky, než by se snažily dobře vypadat.
Kolekce se jmenuje Yunnan a stejný název má
Řada žen je krásných, ale zbytečně si škodí a ubíi provincie v Číně. V provincii se míchá hodně et- Jaké máte cíle do následujících let?
nik a vzájemný vliv různorodých kultur mi posloužil Doufám, že do roka najdu ateliér v Praze. Mám rají na kráse. Tyká se to nejen oblečení, ale celkové
Mělo vítězství v soutěži TOP STYL DESIGNER jako téma kolekce. Míchala jsem dohromady různé provizorní, ale chtěla bych větší se showroomem. údržby člověka.
barvy, které něco znamenají pro Čínu i Českou re- Do pěti let snad budu mít i butik. Jdu pomaloučku,
vliv na vaši pozdější práci?
krok za krokem.
Musím říci, že mně to hodně pomohlo. Odborná publiku.
veřejnost si mě všimla a často jsem se objevovala
v médiích. Taková reklama je pro začínajícího člově- Jak dlouho jste na kolekci Yunnan pracovala? Je těžké prorazit ve světě módy?
ka velmi dobrá.
Byla to moje diplomová práce na Vysoké škole umě- Není těžké prorazit, těžší je fungovat. Mnoho továren
zkrachovalo a kvalitní materiál musíte shánět v zaleckoprůmyslové, takže zhruba půl roku.
hraničí. S budováním klientely není problém, ale je
Jak hodnotíte těch pár let od úspěchu v soutěžké udržet ji tak, aby ona udržela vás. Dnes je obKde berete inspiraci?
těži?
Byl to start. Jakmile uděláte první krok, jedete dál. Všude kolem mě. Z kultury, hudby, filmů, krajiny, tížné konkurovat návalu čínského oblečení. Myšlení
Pokud samozřejmě ustavičně pracujete. Hodně li- lidí. Tvořím na základě intuice, podle toho, co lidí se změnilo a je třeba v nich znovu vychovat, aby
dem jsem utkvěla v paměti a za rok, za dva mě mě momentálně oslovuje. V současné době se tíhli ke kvalitě. Nákupem pěti obyčejných levných trikontaktovali na základě toho, že si pamatovali moji snažím držet při zemi. Vím, že šaty bude oblékat ček šatník nezachráníte.
Módní návrhářka Mirka Talavašková
Mirka Talavašková představila na veletrzích
STYL a KABO svou poslední kolekci Yunnan,
pojmenovanou podle čínské provincie. Kdo
svět módy, potažmo STYL a KABO, sleduje bystrým okem, patrně jméno Talavašková neslyšel
ve spojení s brněnským veletrhem poprvé. Mladá návrhářka zde totiž v roce 2008 vyhrála soutěž TOP STYL DESIGNER.

kolekci. Tudíž úspěch v soutěži mně neustále pomáhá.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH
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Stovky lidí se nechávaly
zavalit lavinou, dobrovolně
Trpěliví návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu si mohli na vlastní kůži vyzkoušet pocity
z jízdy na horské dráze, ze sjezdu na lyžích, zavalení lavinou, z přeletu nad bavorskými Alpami nebo
jízdy na motocyklu. Trpěliví proto, neboť o atrakci jménem RoboCoaster 4D firmy Kuka byl enormní
zájem. „Denně nám tudy prošlo 400 lidí,“ poukazuje na oblibu RoboCoasteru Jindřich Vaňous, ředitel
českého zastoupení společnosti Kuka.

Co je RoboCoaster 4D a jak funguje?
Jde o průmyslového robota, který má na konci ramene dvoumístnou kabinu s 20palcovou obrazovkou, reproduktory a ventilátory simulujícími vítr. Jde tedy o simulátor pohybu, vizuálního
vjemu, sluchového vjemu a větru. Robot pak vytváří simulaci
přetížení a skoků, které vidíte na obrazovce.

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

Jaké simulace jste si připravili na Mezinárodní strojírenský veletrh?
Nabízeli jsme pět programů. První byl přelet přes Zugspitze. Jedná se o nejjednodušší program pro ty, kteří nechtějí žádné velké přetížení. Druhý program nabízí jízdu na lyžích po sjezdovce
RoboCoaster je tedy standardní průmyslový robot.
Ano. Má nosnost 500 kg s dosahem 2,8 metru a používá se Kandahar, kterou natočil bývalý rakouský sjezdař Hans Knauss.
v průmyslu k manipulaci s těžkými břemeny. RoboCoasterem Dále máme jízdu na motorce a jízdu na lyžích ve volném terénu,
demonstrujeme funkčnost robotů, jejich schopnost kooperace kde vás na konci smete lavina. Pátou simulací je horská dráha.
s člověkem a samozřejmě bezpečnost.
Pracujete i na dalších programech?
Ano, simulací je více. Například jízda na horském kole, formule 1,
Kde lze RoboCoaster vyzkoušet?
V západní Evropě je jich asi sto, další jsou v USA. Nejblíže atd. Všechno je možné. Simulace vznikají i na zakázku. Napřík České republice je RoboCoaster nacházející se v zábavním klad zasypání lavinou vzniklo pro lyžařské středisko ve Francii.

RoboCoaster byl hlavní atrakcí Mezinárodního
strojírenského veletrhu. Denně povozil až 400 lidí.

BIKE BRNO 2011
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Josef Zimovčák
se chce vrátit
na Tour de France
Když se Josef Zimovčák rozhodl absolvovat legendární
cyklistický závod Tour de France na vysokém kole, lépe
řečeno na velocipédu, nikdo mu nedával velké naděje
na dokončení celé trasy. Dokázal to však, a to navzdory pádu, po kterém si zlomil čelist, vyrazil zuby, přerazil
nos... A nyní spřádá plány na účast ve stém ročníku francouzského závodu.
„Trasu Tour de France jsem objel v roce 2005,“ vzpomínal Josef
Zimovčák na veletrhu Bike Brno.
„Před hlavním pelotonem jsem měl
náskok 24 hodin.“
Fakt, že Tour de France dokončil
i přes zranění, vzbudil obrovský
zájem medií a veřejnosti. Josefa
Zimovčáka bychom si ale neměli spojovat pouze s tímto téměř
stoletým podnikem. Zimovčák je
totiž ověnčený mistrovskými tituly v závodech na vysokém kole.
„Na mistrovství světa se scházejí
velocipédisté z celého světa. Některé fáze jsou společenské, kde
se závodníci oblékají do dobového
oblečení. Pak je kategorie závodní,
která se jezdí na různé vzdálenosti. Už se jelo např. v Austrálii, USA

a v roce 2013 se pojede ve Veselí
nad Moravou,“ upozorňuje Zimovčák na mistrovské klání v rodném
městě.
Kromě toho, že se ve Veselí nad
Moravou pojede MS, bude rok
2013 významný ještě díky dalším
skutečnostem. Tour de France,
poprvé konaná v roce 1903, bude
slavit stý ročník a Josef Zimovčák
hodlá po sedmi letech znovu pokořit
náročný francouzský závod. „Od ředitele závodu mám příslib, že pojedu den před hlavním pelotonem,“
odhalil své plány Zimovčák, který
pojede v rámci projektu Na kole dětem. „Bude to pro mě vrchol sezóny.
Připravit se v mém věku na takovou
trasu nebude vůbec jednoduché,“
přiznal Zimovčák.

Velocipéd Josefa Zimovčáka

„Jedná se o repliku historického velocipédu s velkým předním a malým
zadním kolem. Čím větší obvod předního kola, tím je velocipéd rychlejší. Nicméně naši předkové na něm jezdili pouhých sedmnáct let. Jak
dokládá historie, kolo bylo kvůli pádům velmi nebezpečné. Jezdívali na
něm lékaři, učitelé, umělci atd. a když se zranili, pro obyvatele to představovalo velikou ztrátu.“
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kalendář veletrhů a výstav 2012
7.–8. 1. Národní výstava psů
12.–15. 1. GO
12.–15. 1. REGIONTOUR
4.–5. 2. Mezinárodní výstava psů
12.–14. 2. STYL
12.–14. 2. KABO
24.–26. 2. OPTA
28. 2.–2. 3. SALIMA
28. 2.–2. 3. MBK
28. 2.–2. 3. INTECO
28. 2.–1. 3. VINEX
28. 2.–2. 3. EMBAX
2. –3. 3. Franchise Meeting Point
7.–11. 3. MOTOSALON 2012
8.–11. 3. PRODÍTĚ
8.–11. 3. RYBAŘENÍ

13.–16. 5.

20. výroční sjezd České
kardiologické společnosti

5.–6. 6. MOTORSPORT EXPO
6.–10. 6. AUTOTEC 2012
23.–24. 6. INTERCANIS
19.–21. 8. STYL
19.–21. 8. KABO
31. 8.–1. 9. Zelený svět 2012
10.–14. 9. MSV
10.–14. 9. FOND-EX
10.–14. 9. WELDING
10.–14. 9. PROFINTECH
10.–14. 9. PLASTEX
10.–14. 9. INTERPROTEC
29.–30. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

4.–7. 10. SPORT Life

8.–11. 3. PENÍZE

4.–7. 10. Bike Brno

20.–23. 3. OPTONIKA (pořadatel Terinvest)
31. 3.–4.4. TECHAGRO
31. 3.–4.4. ANIMAL VETEX
31. 3.–4.4. SILVA REGINA
31. 3.–4.4. BIOMASA
14. 4. MotorTechna Brno

4.–7. 10. Caravaning Brno
Fair Brno /
16.–19. 10. MEDICAL
REHAPROTEX
20. 10. MotorTechna Brno
30.10.–2. 11. GAUDEAMUS
17.–18. 11. MINERÁLY BRNO
23.–24. 11. Veletrh středních škol

24.–28. 4. IBF

7.–16. 12. VÁNOČNÍ TRHY

24.–28. 4. SHK BRNO

Celoročně Stavební centrum EDEN 3000

Pro a.s. Veletrhy Brno vydává:
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno
www.expodata.cz
Adresa redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03, Brno
Šéfredaktor:
Aleš Sirný
Tel.: +420 725 444 049
E-mail: sirny@expodata.cz
Manažer inzerce:
Robert Hrubeš
Tel.: +420 724 164 264
E-mail: hrubes@expodata.cz
Redakční rada:
David Pokorný, Markéta Kamenická,
Jana Hraběová, Alena Křečková,
Jana Tyrichová, Jan Šmíd, Jan Táborský
Odpovědný grafik:
Petr Fajkoš
Tel.: +420 541 159 374
E-mail: fajkos@expodata.cz
Zpracování elektronického časopisu:
ZEEN, spol. s r.o.
Sokolská 15, 120 00, Praha 2
www.zeen.cz

24.–28. 4. MOBITEX
24.–27. 4. URBIS INVEST
24.–27. 4. URBIS TECHNOLOGIE

www.fairherald.cz

Copyright:
EXPO DATA spol. s r.o.
Veletrhy Brno, a.s.

24.–27. 4. ENVIBRNO

www.bvv.cz/kalendar

Ročník: II
Číslo: vánoční speciál/2011
Periodicita: 6 vydání ročně
Forma: elektronický magazín
MK ČR E 19442

10.–14. 9. IMT

8.–11. 3. ITEA BRNO
20.–23. 3. AMPER (pořadatel Terinvest)

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
veletrhů a výstav BVV
www.bvv.cz

Změna termínů vyhrazena

Obsah elektronického časopisu fairherald je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli
podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce a za obsah
textů externích redaktorů.

Foto: Aleš Ležatka

Přejeme Vám nádherné
prožití vánočních
svátků a úspěšný
nový rok!

