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Pomalu se stávám vesničanem
než městským člověkem

Soutěž o lístky
na Stavební veletrhy Brno
Elektromobil roku
Jakub Vágner
Globus smrti

Foto: www.facebook.com/cestadolesa

BOLEK POLÍVKA

Veletrh AMPER oslavil 20. narozeniny
v Brně, mírně se zvětšil, dospěl do všech
nejmodernějších hal výstaviště a přidal
dalších 42 000 návštěvníků. Napodru- Jiří Kuliš,
hé již každý dovede rozeznat AMPER generální ředitel
v Brně a Elektron v Praze.
Veletrhy Brno, a.s.
Návštěvnicky úspěšné jsou tradičně
zemědělské, chovatelské a lesnické
veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX,

očima bývalého starosty

Představení studie
automobilu Škoda Vision D
JOSEF KRÁL: PŘED BRANAMI FORMULE 1
(NE)TRADIČNÍ MAZLÍČEK
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA NA VÝSTAVIŠTI
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KATRINA V NEW
ORLEANS
Přírodní katastrofa

Zdroj: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
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Alchymie správného
výběru podprsenky
Boty od žirafy

MIRKA
TALAVAŠKOVÁ
Nákupem levných triček
šatník nezachráníte

5 l 2011

Veletrhy SALIMA/MBK/INTECO/EMBAX
a Franchise Meeting Point navštívilo
27 000 odborných návštěvníků. MOTOSALON a současně konanou Free Style
Motocross Show zhlédlo 50 000 návštěvníků. MOTOSALON nabídnul kromě nejnovějších motorek a pohledných
hostesek také řadu dalších zážitků – setkání s Karlem Abrahámem, kaskadérskou show, testovací jízdy, instruktážní jízdy bezpečné jízdy na motocyklu
a další lákadla. MOTOSALON, zařazený do mezinárodního kalendáře výstav
a veletrhů ACEM, je jediný motocyklový
veletrh v Česku pořádaný v gesci motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů. Po druhém konání veletrhu
MOTOSALON v Brně již asi většina Přeji všem návštěvníkům Stavebních vemotocyklových fanoušků rozezná ve- letrhů hodně inspirace pro stavění!
letrh MOTOSALON a pražskou výstavu
Motocykl. Současně konané prodejní výstavy RYBAŘENÍ/PRODÍTĚ/ITEA/
MODELY s novinkou PENÍZE přivítaly
dalších 25 000 osob.

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

4 2011

6 l 2011

V dubnu následují Stavební veletrhy
Brno – IBF/SHK/URBIS INVEST a ENVIBRNO. Veletrhy pokrývají prakticky
všechny oblasti stavebnictví, sanitární
techniky, vytápěcí a klimatizační techniky, alternativní zdroje vytápění a technologie pro úsporu energií. Souběžně se
koná i veletrh nábytku a interiérového
designu MOBITEX, který představí zajímavé novinky a trendy bydlení. Veletrhy
URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE
a ENVIBRNO dotvářejí organický celek
vzájemně propojených a souvisejících
témat – investičních příležitostí, rozvojové plány krajů, měst a obcí. Veletrhy
tematicky doplňuje veletrh techniky pro
tvorbu a ochranu životního prostředí
ENVIBRNO.

Vydaná
čísla

1 l 2012

SILVA REGINA a BIOMASA 2012, které
zaplnily výstaviště do posledního místečka a přilákaly rekordních 110 000 zemědělců, lesníků, myslivců, zemědělských techniků a technologů. Veletrh
TECHAGRO patří k pěti největším svého
druhu v Evropě a ve střední Evropě je
jasnou jedničkou. Sečteno a podtrženo:
254 000 návštěvníků výstaviště během
jednoho měsíce!

2 l 2012

Lidová pranostika říká,
že v březnu zůstaneme doma a za kamna vlezem. Za kamna v březnu ovšem
nevlezli
návštěvníci,
kterých na veletržní
akce přišlo více než
250 000. Obávám se, že březen 2012
s měsíčním návštěvnickým rekordem
nebude tak brzy překonán. A to o nás
píší, že se na výstavišti nic neděje.

3

fairherald

Jak číst a prohlížet tento digitální magazín
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Jakub Vágner:
Teď si chvíli odpočinu
a napíšu knihu
Jakub Vágner strávil s televizním štábem poslední dva roky svého života.
Na veletrhu RYBAŘENÍ přiznal, že je unavený a plánuje si na chvíli odpočinout. Věnovat se mládeži, pořádat přednášky, dopsat knihu a poté se vrátit
k natáčení dalších dokumentů. Mezi jeho nejznámější pořad patří Rybí bojovník z produkce National Geographic. Především práce pro známý „žlutý rámeček“ mu zajistila nejen rybářskou popularitu i za hranicemi České republiky.
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Tříkolka
pro zábavu
Zdá se, že popularita motorových vozidel, postavených čistě pro zábavu, výrazně stoupá. Firma Caterham stále vyrábí
legendární „sedmičku“, Morgan oprášil svou trojkolku, KTM
vyrobilo elektronický high-tech roadster X-Bow a v Kanadě se těší velké oblibě Campagna T-Rex. Právě kanárkově
žlutá tříkolka Campagna T-Rex s motorem Kawasaki byla
k vidění i na veletrhu MOTOSALON v Brně.
Okamžitě zapomeňte na to, že se v takovém stroji dá jet na nákupy. Jejich
účelem je výhradně zábava, pocit rychlosti a zážitek z jízdy. Jde o malosériovou výrobu, a proto se jejich cena pohybuje v řádech několika stovek tisíc.
„Prodej nového modelu Campagna začíná na ceně 43 000 dolarů,“ říká Jan
Kefurt, manažer společnosti Kushitami, která model Campagna T-Rex přivezla do Brna.
Návrh tříkolky, v Kanadě registrované coby motocykl, je starý před deset let.
Nicméně s její výrobou to bylo o trochu horší. Až v roce 2008 koupila kanadská firma Campagna práva na produkci a z projektu na papíře se mohlo přejít
k malosériové výrobě.
„Campagna je osazena motorem Kawasaki o obsahu 1200 cm3,“ ukazuje Kefurt na vystavený model. „Ale momentálně do ní dávají Kawasaki s obsahem
1400 cm3.“
To už je pořádný výkon, přihlédneme-li k tomu, že Campagna má jen nezbytně nutné komponenty a její váha je pouhých 435 kg. „Konstrukci tvoří trubkový rám a sklolaminátové panely. Samozřejmě nemá žádné ABS, posilovač
řízení, kontrolu trakce a další vymoženosti moderní doby,“ pokračuje Kefurt.
Z nuly na 100 km/h se dostanete za 3,9 vteřiny a maximální rychlost je
232 km/h – příznačné hodnoty pro každý vůz/tříkolku s účelem pobavit řidiče.
„Campagna zatím není v České republice k dostání. Samozřejmě není problém ji u nás objednat,“ radí potencionálním zájemcům Kefurt.

Tříkolka Campag
z nuly na sto za 3

gna T-Rex zrychlí
3,9 vteřiny.
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Jan Holub: V globusu smrti
se vám zvedá žaludek
Globus smrti – kaskadérský kousek, u nějž tuhne divákům i hlavním aktérům
krev v žilách. V železné kouli o průměru šest metrů řádí v rychlosti 50 km/h trojice kaskadérů. Malá chybička kteréhokoliv z nich by znamenala kolizi a zranění.
Globus smrti byl populární v 70. a 80. letech, ale
zájem postupně upadal, až podobné akce zmizely úplně. Teprve nedávno se Jan Holub rozhodl oprášit letitý prach na globusu smrti a ukázat
nebezpečný kaskadérský kousek nové generaci.
„Asi půl roku jsem pracoval v Německu a globus
jsem tam viděl. Když jsem se vrátil do České republiky, plánoval jsem uspořádat kaskadérskou
show i s globusem,“ vzpomíná na své začátky
kaskadér Jan Holub.

točí hlava, v tom byl největší průser. Vůbec nebyl
problém, abych se z toho poblil, což se mi několikrát stalo,“ přiznává Holub.
Každé začátky jsou těžké a když Holub překonal
počáteční nevolnost, přizval do globusu dalšího jezdce. „Takže všechno začalo úplně znova
a ve třech to samé. Motorek jsme rozbili hodně
a došlo i na nějaké zranění.“

Po dlouhých a strastiplných trénincích se ko„Původně jsem myslel, že si najmu kluky z Ně- nečně jízdě v globusu přizpůsobili. „Máme určité
mecka, ale bylo to příliš náročné. Proto jsem glo- body a pořád počítáme. Jakmile se přepočítáme,
bus postavil sám a začal v něm jezdit,“ líčí sa- je zle. Každý má svůj orientační bod, do kterého
se musí v nějakém čase dostat. Jak nedojedete
mouk Holub.
do té značky ve stanovený čas, nevyjde místo.
V globusu smrti je nezbytná koncentrace a plné Jezdíme kolem sebe ve vzdálenosti 30 cm,“ uposoustředění. Orientace je nesmírně obtížná. Ab- zorňuje Holub na stísněné podmínky v globusu
solutně nejtěžší je však rozjezd. „Hrozně se vám těžkém 4,5 tuny.
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V kouli smrti o průměru šest metrů jezdí
tři kaskadéři v rychlosti 50 km/h
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Elektromobil
roku s krátkým
dojezdem

Elektromobilem roku 2012 se na veletrhu AMPER stal Nissan Leaf.
Odbornou porotu nejvíce zaujala rychlost dobíjení a dojezdová vzdálenost – 170 km. Že je to málo? Nenechte se zmást, na poli elektromobilů se jedná o výtečné číslo.

13

fairherald

fairherald

14

Japonský automobil Nissan Leaf na první pohled
vypadá jako obyčejný pětidveřový hatchback.
Podstatný rozdíl najdeme až pod kapotou, kde
se nachází elektromotor. Baterie jsou uloženy
v prostoru podlahy od přední až po zadní nápravu. Interiér se taktéž příliš neliší, jen mu chybí
převodovka.
Nissan učinil velký krok ke globální elektromobilitě. Je totiž automobilkou, která se nebála dát své
elektronické vozítko do sériové výroby a masově jej šířit. O tom, že má Leaf mnohem úspornější provoz než automobily na pohonné hmoty,
snad ani není nutné diskutovat. Jenže není všechno zlato, co se třpytí.

hlédne po něčem s větším užitným prostorem
a hlavně větší nádrží.
Na druhou stranu, když už se nějaký ekologický nadšenec rozhodne ke koupi Nissanu Leaf,
provozními náklady výrazně ušetří. Automobil
při dobíjení nespotřebuje tolik elektrické energie
jako např. myčka nádobí. Což ovšem vysvětluje
to, že k úplnému nabití potřebujete celou noc.
Pokud opravdu spěcháte, můžete použít rychlonabíječku, která vám baterie připraví na 80 %
za pouhých 30 minut.

Nissan Leaf je rozhodně výborným vozem na poli
elektromobilů. Do města jako stvořený. Bohužel
cena je ještě příliš vysoká na to, aby Leaf zmizel
Pokud si chcete Nissan pořídit, připravte si více z autosalonů dříve, než jej tam Nissan vystaví.
než tři čtvrtě milionu korun – a to je na automobil Dokud Japonci nenajdou způsob zvětšit kapas maximálním dojezdem 170 kilometrů opravdu citu baterií a zvýšit dojezdovou vzdálenost, Leaf
málo. Upřímně řečeno, většina lidí, kteří by si bude na silnicích spíše raritou než běžnou soutento drahý špás mohla dovolit, se raději poo- částí všedního dne.

Nissan a vůz
pro Batmana?
Nissan spojil síly s projektem Delta Wing,
který oficiálně spatřil světlo světa v polovině března. Ihned se začaly objevovat
žertovné poznámky o novém superautomobilu pro superhrdinu Batmana. Pravdou
je, že vůz Delta Wing není žádným sci-fi
výmyslem, nýbrž reálným projektem závodního vozu, který si odbude premiéru
v letošním legendárním závodě na 24 hodin v Le Mans. Deltu Wing s velmi úzkou
přední nápravou (ano, vůz opravdu zatáčí) bude pohánět motor právě od Nissanu,
jenž vidí v celém projektu velký přínos pro
automobilový průmysl. Na to, jak se bude
Deltě Wing dařit na závodní dráze, si budeme muset počkat do června, nicméně
vedení týmu se nechalo slyšet, že by se
Delta Wing mohla pohybovat ve skupině
absolutně nejrychlejších vozů.

Komfortní ubytování, gastronomie inspirovaná
moravskou tradicí, klidné místo pro obchodní jednání,
snadná dostupnost, bezpečné parkování.
To vše naleznete v sousedství pavilonu E.
Holiday Inn Brno – záruka kvalitních služeb.

Konferenční služby

Sezónní menu

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
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BOLEK POLÍVKA S
KANCE V LETU
Tomáš Vorel st. a Bolek Polívka
představili nový film Cesta do lesa
Cesta do lesa je volným pokračováním filmu Cesta z města, oslavující českou
krajinu a život na venkově. Film se v kinech objeví až na začátku října letošního roku, ale scénárista, režisér a kameraman v jedné osobě Tomáš Vorel st.
neotálí a svůj nejnovější počin propaguje již nyní. Na veletrh SILVA REGINA
přijel spolu se svým synem Tomášem Vorelem ml. a Bolkem Polívkou, kteří
ve filmu ztvárnili mužské pokolení rodiny Papošů.
Film Cesta z města pojednával o přechodu měšťáka Honzy Maráka (Tomáš Hanák)
do přírody. V novém filmu Cesta do lesa se
podíváme na to, jak si Marák vede v roli pomocného dělníka v lese a jak si žije na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svojí
ženou Markétou (Bára Schlesinger), dcerou
Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojta Vovesný).

Důležitou roli si zahrál i Bolek Polívka. Je
hlavou zemědělské rodiny Papošů. Ludva
Papoš (Bolek Polívka) má svůj statek a polnosti, celý rok se stará o úrodu nebo chodí
střílet divočáky a pije v hospodě. Jeho žena
Vlasta (Eva Holubová) pracuje jako lesní
dělnice. Jejich syn Ludva jr. (Tomáš Vorel
jr.) na statku s rodiči nebydlí a s otcem sedlačit odmítá.

„Od prvního filmu uplynulo dvanáct let.
Za tu dobu jsme sbírali různé historky a příběhy z lesnického a vesnického prostředí,“
vyprávěl Tomáš Vorel st. o hledání inspirace
ke scénáři. „Film se noří ještě hlouběji, nezůstává jen u vesnice, ale jde přímo do lesů
a zabývá se prací lesáků a myslivců,“ pokračoval Vorel st., jenž na veletrhu SILVA
REGINA sháněl potencionální partnery pro
dokončení filmu.

„V letu tam střílím kance,“ poodhaluje Bolek Polívka scénu z filmu. „V pádu letím
vzduchem a střílím kance, který běží proti
mně.“

Bolek Polívka přiznal, že má k přírodě blízký vztah, neboť pochází z relativně malého
města Vizovice. „Vždy jsem miloval blízký les a louky. Navíc pořád žiji na vesnici
a vesničany mám rád. Vlastně se pomalu
stávám víc vesničanem než městským člo„Film se natáčí celý rok. Pracovali jsme věkem. K městu jsem vázaný pouze svou
na něm v létě, na podzim, v zimě a teď nás prací, protože, jak je známo, ve městě je
čeká jaro. Sázení stromků, stříkání řep- více diváků,“ usmíval se Polívka a přiznal,
ky a svatba dvou hlavních hrdinů Anyny že stromy rozhodně neobjímá, byť někdy ty
choutky má.
a Ludvy,“ líčí Vorel st.

STŘÍLEL
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Zvířata jsou
dražší než
hlavní herci

Při natáčení filmu nebylo
zraněno ani zabito žádné
zvíře. Všechna zvířecí smrt
byla simulována na počítači. „Bylo to dražší než
opravdová smrt. Stálo nás
to více než 100 000 Kč,“
stěžoval si Vorel st. s nadsázkou.

Debutant
za kamerou

Tomáš Vorel st. natočil deset celovečerních filmů, ale
třech rolí – scénáristy, režiséra a kameramana – se
u tohoto filmu zhostil poprvé.

Filmoví
manželé

Bolek Polívka a Eva Holubové nehrají filmové manžele poprvé. „Ani nepotřebujeme důkladně napsaný
dialog. Stačí jen naznačit
a už to jde. Improvizujeme
kuchyňské hádky a chováme se, jako kdybychom
manželé opravdu byli,“ liboval si Polívka.

Problémové
počasí

„Na sníh jsme čekali čtrnáct dní a když nakonec
napadl, bylo ho málo,“
vzpomínal Polívka. „Tak
jsme zase čekali čtrnáct
dní. Letos ta zima nebyla
příkladná, tudíž jsme použili i umělý sníh.“
Foto: www.facebook.com/cestadolesa

na Moravě obdoby. Od roku 2
vinařské ﬁrmě Zámecké sklepy
vede otec a syn Šebestov
historických prostor umožnil
využití. Přímo ve sklepích se
nejkvalitnější ročníková a přívla

Červená vína jsou ve skle
v originálních až 200 let st
sudech, kde mají ideální po
zrání. Největší sud pojme 12 0
vína jsou uložena již v mode
tancích.
Vinice a původ hroznů
Firma má zdroj hroznů z vinic, které představují tři různé typy
vinohradnických půd.
Půdy tvořené neogenními vápencovými usazeninami, na nichž
se vytvořil silný horizont černozemě. Jsou vhodná pro vína
lehčího typu s výraznou aromatickou, jako například Cabernet
Moravia a Modrý Portugal.
Půdy tvořené kvartérními metamorfovanými křemičitany mají
jílovitý charakter. Vína jsou plná, extraktivní s krásnou kořenitostí,
což je dnes velmi vzácné a málo poznané. Bezcukerný extrakt
dosahuje často 28 až 34,5 g/l.
Poslední typ představují hlinité půdy těžšího typu pocházejících
z kvartérních zvětralin. Vína jsou s vyššími kyselinkami,
harmonicky sladěna s extraktem a výraznými vůněmi. Například
Chardonnay představuje víno s krásným buketem tropického
ovoce.

Exclusive

Ve sklepeních je zachováno
zdivo. Zaklenuté sloupy po
plísně. Příjemná a nevš
láká nejen znalce vína a
zájemce jsou připravovány
s průvodcem, spojenou s
z produkce společnosti a odb
Ve sklepích jsou rekonstruov
místnosti, které pojmou až 130
se zde konají nejrůznější akce.
Žerotínský sál (kapacita 65

Zikmundova kamenná mí
(kapacita 45 osob)

Slovácký sklípek (kapacita 2

Pravidelně se zde konají n
je možné také ubyto
Řada Exclusive představuje vína ročníková, kam Vseareálu
zařadila
penzionu. Prodej vín ve vi
i vína přívlastková až po výběry z bobulí, doplněnáči opronájem
některáprivátních arch
vína archivní. Vína jsou odrůdově charakteristická. samozřejmostí.

Technologicky jsou odrůdy zpracované tak, aby si zachovaly
svůj dominantní charakter, pro který byly vyšlechtěny. Vína jsou
harmonicky sladěná, s vysokým extraktem, plných, dlouhých
vůní a chutí.

Roztančené

profil04.indd 2

Zámecké sklepy Strážnice
Boženy Hrejsové 1201
Strážnice 696 62

www.zameckesklepy.cz
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U stříhání ovcí
se pořádně nadřete
Stříhání ovcí patří do kategorie náročných povolání. Nejenže pracujete se zvířetem, které vlídným slovem nebo příkazem jednoduše neuklidníte, ale musíte si dávat pozor i na zranění ovce. Profesionálové se nenaučí stříhat ovci
ze dne na den, chce to několikaleté zkušenosti. Teprve potom dokáží ostříhat
ovci i za pět minut. Na Novém Zélandu, kde je střihání ovcí národním sportem,
to však zvládnou i za 40 vteřin.
Základem je posadit ovci, jak se říká, na zadek.
Jde o tzv. australskou rychlostříž. Když ovce nemá
nohy na zemi, chybí jí síla se postavit a vzdorovat
tím střihači. V sedě jsou ovce bezbranné, ačkoliv
se většinou shození vlny příliš nebrání. Z jara jim
začíná být v kožíšku horko a odstraňování zimního
zateplení a přebytečných kil berou pozitivně. Obzvlášť ty, pro které není stříhání první zkušeností.

vém Zélandu snadno narazíte na opravdové
profesionály. Důkazem popularity ovcí a stříhání je znovuzrozené Mistrovství světa ve střihu,
které se koná jednou za dva roky. Letošník ročník přilákal davy diváků a celkový vítěz, který
za osm hodin ostříhal 742 ovcí, vyhrál v přepočtu 47 000 Kč.

Jak je vidět, na Novém Zélandu má stříháStříhat se může buď ručním, nebo elektrickým ní ovcí tradici a snad nikoho nepřekvapí, že
strojkem. Ručním strojkem trvá střih o poznání se Novozélanďané snaží prosadit tento sport
déle a také se s ním více nadřete. Proto je nejroz- i do olympijských her.
šířenější metodou právě elektronický strojek.
K základnímu vybavení
profesionálního střihače patří ještě sada hřebenů a nožů.
Před střiží ovcí platí několik pravidel.
Například ovce nesmí minimálně týden
před střiží zmoknout,
10–15 hodin před střiží
se nekrmí, nestříhá se
v chladném a vlhkém
prostoru a ostříhané
ovce se několik dní
nevystavují přímému
slunci a dešti.
Zatímco v České republice máme pár
zkušených
střihačů,
u protinožců na No-
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Na profesionálního střihače povýšíte
ostříháním více než 10 000 ovcí.
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NAVŠTIVTE S NÁMI

ZADARMO
STAVEBNÍ
VELETRHY BRNO

Přiřaďte k motivům Stavebních veletrhů
Brno správné letopočty a získejte šanci vyhrát dvě vstupenky na dubnové veletrhy.
Po splnění úkolu se Vám zobrazí e-mailová
adresa, na které můžete žádat o lístky.
Volné vstupenky pro 2 osoby na Stavební
veletrhy Brno a veletrh MOBITEX získá prvních deset soutěžících.
Těšíme se na setkání s Vámi na brněnském
výstavišti.
Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!

Využijte on-line registrace na internetu a získejte vstupenku na Stavební veletrhy Brno za zvýhodněnou cenu!
Po vyplnění několika identifikačních otázek Vám bude
zasláno elektronické potvrzení registrace. Po jeho předložení na registračních místech při vstupu do areálu brněnského výstaviště bude vyměněno za plnohodnotnou
vstupenku. Registrace probíhá již nyní na internetových
stránkách veletrhu

24.–28. 4. 2012
Brno – Výstaviště

17.–2
25.–29. 4. 2006
Brno – Výstaviště

www.stavebniveletrhybrno.cz

Brno
www.st
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Stavíte? Rekonstruujete?
Zařizujete interiér?
Stavební veletrhy Brno jsou tu pro Vás! Opět po roce přináší komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru, letos
nově doplněné o aspekty ochrany životního prostředí, komunální technologie
a prezentaci investičních příležitostí. Stavební veletrhy Brno a souběžně konané veletrhy se konají od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti.

V souladu s celosvětovými trendy jsou v letošním roce zvýrazněnými obory nízkoenergetické
stavby a bydlení, úspory energií. Tato stále aktuální problematika zahrnuje například oblast
dřevostaveb, alternativních zdrojů energie, nebo vytápěcí techniky či klimatizací. Dotýká se
i oblasti technického zařízení budov, zdicích a izolačních
materiálů,
oken, dveří, konstrukčUdržitelné
stavění
ních systémů a dalších stavebních materiálů. Energeticky
řešení budou prezentov centruúsporná
pozornosti
vána jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu,
který je již tradičně připravován ve spolupráci s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.

Sestavu, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod, představí na Stavebních veletrzích Brno firma ASIO. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a financí. Společnost Danfoss představí novou řadu radiátorových termostatických hlavic living by Danfoss,
které mohou snížit spotřebu tepla až o 23 %. FENIX Jeseník přiváží do Brna nízkoteplotní velkoplošné vytápění v energeticky úsporných domech i moderní designové sálavé topné panely
pro interiéry bytů, domů a veřejných objektů. Wienerberger představí novou koncepci a kalkulačku řešení domů budoucnosti,
který hledá optimum mezi možnými variantami výstavby roÚsporná řešení
dinného domu. Odborníci firmy Wienerberger vytvořili koncept e4, který nahlíží na dům a hodna stáncích vystavovatelů
notí jej z pohledu čtyř „e“ - energetické efektivity, ekologických nároků, emocí a efektivity. Více
z nabídky vystavovatelů naleznete již nyní na www.stavebniveletrhybrno.cz.

Úspory energií

Nabídku vystavovatelů již tradičně doplňuje doprovodný program
veletrhu, který je vytvářen
v doprovodném
programu
s nezávislými odbornými partnery veletrhu. I v doprovodném programu se bude hned několik
přednášek věnovat úsporám energií, energeticky úspornému stavění i bydlení. Za všechny
semináře můžeme například jmenovat konferenci Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, seminář Pasivní domy v teorii, praxi a životě, nebo konferenci Efektivní využití energie
v budovách a komplexech budov. Další doprovodný program, jenž se věnuje nejenom úsporám energií, naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz.
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Největší ucelená přehlídka nábytku
a vybavení interiéru
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX přináší ucelenou přehlídku nejnovějších trendů ze světa nábytku, designu a vybavení interiéru. Veletrh MOBITEX se uskuteční od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti.

Žhavé novinky ze světa designu

Projekt NEW DESIGN přináší novinky ze světa designu! Přinášíme vám ukázku toho, na co se můžete těšit ve dnech od 24. do 28. dubna na Mezinárodním
veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX.

TRACHEA

Společnost TRACHEA představí produkt
OVERFACE – Nová tvář bydlení. Tato
technologie umožňuje aplikovat fotorealisticky věrný digitální potisk na plošné materiály, zejména na nábytková
dvířka. Nabízí tak možnost vytvářet absolutně originální interiéry, které lze navíc snadno proměňovat pouhou výměnou nábytkových dvířek.

HANÁK NÁBYTEK

GAZEL

Firma GAZEL představí novou řadu vysokých postelí, které ocení nejen lidé
starší, ale i lidé s vyšší postavou nebo
zdravotními problémy.

Společnost HANÁK NÁBYTEK, a.s., navazuje na tradici
stolařské výroby velmi kvalitního nábytku. V projektu NEW
DESIGN představí kolekci HDeco, která je cestou ke kořenům. V čase nás přenese do 20. a 30. let minulého století,
kdy světu vládlo ART DECO.

fairherald
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Inspirace pro VáŠ interiér
Inspirativní interiéry 2012
Inspirativní interiéry představují reálnou ukázku toho, jak je možné pracovat
nejen s prostorem, ale především s jednotlivými exponáty vystavujících firem.
Rozšiřují návštěvnicky atraktivní Projektu Architekt, který nabízí bezplatné
poradenství interiérových architektů. K dnešnímu dni jsou v projektu Inspirativní interiéry 2012 přihlášeny například tyto firmy.

Alnus spol. s r.o.
Strážnice

BMB ŽDÁNICE
s.r.o.

Böhm –
JITONA a.s.

H – interiér

HANÁK
NÁBYTEK, a.s.

Hon a.s.

Jelínek –
výroba nábytku

Klvaňa

Nadop

SCHMIDT

27

fairherald

GRAND PRIX MOBITEX
Tradiční soutěžní přehlídka na podporu designu Grand Prix MOBITEX se koná
v sekcích vystavovatel a student. První den konání veletrhu vybírá odborná
porota z vystavených výrobků a návrhů nejlepší práce, kterým udílí ocenění
v kategoriích progresivní design a progresivní technologie. Již nyní se můžete
podívat na přihlášené studentské práce.
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Staňte se odborníky
na stavebnictví
Součástí jarních Stavebních veletrhů Brno a veletrhu MOBITEX jsou návštěvnicky oblíbená poradenská centra, která jsou otevřena po celou dobu konání
veletrhu zdarma. Všichni tak mají jedinečnou možnost získat zaručeně správné a nezávislé informace pro danou oblast.
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Investiční příležitosti, ochrana životního
prostředí a komunální technika
Novinky a trendy v oborech komunálních a environmentálních technologií
a služeb, regionální inovační strategie a rozvojové plány jednotlivých regionů
v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry představí veletrhy URBIS INVEST,
URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO. Souběžně konané Stavební veletrhy
Brno pak rozšíří tuto odbornou komplexní přehlídku potřeb komunální sféry
o stále aktuální aspekty stavebnictví a technického zařízení budov.

Mezinárodní veletrh
komunálních technologií
a sluÏeb

Mezinárodní veletrh investiãních
pﬁíleÏitostí, podnikání a rozvoje
v regionech

Mezinárodní veletrh techniky
pro tvorbu a ochranu Ïivotního
prostfiedí

Nabídku vystavovatelů doplňuje
doprovodný program veletrhu

■ www.bvv.cz/urbis-technologie
■ www.bvv.cz/urbis-invest
■ www.bvv.cz/envibrno

24.– 27. 4. 2012, Brno – V˘stavi‰tû

PRONÁJEM MOBILNÍCH TRIBUN
20-1000 míst k sezení
snadná a rychlá montáž
variabilita a bezpečnost

www.bvv.cz/tribuny
Která expozice,
realizovaná úsekem
Realizace expozic a servis
společnosti Veletrhy Brno,
a.s., na veletrhu Techagro,
se Vám nejvíce líbí?

Basis for
Business

a) Moreau Agri
b) ZETOR
c) Knott
d) Strom Praha

a)

b)

c)

d)

Více informací o službě najdete zde >>
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NOVÝ KONGRESOVÝ PAVILON E

Společnost Veletrhy Brno, a.s přichází s novinkou pro realizaci vědeckých, lékařských
či jiných odborných konferencí a kongresů. Po náročné rekonstrukci zahájil v březnu 2012
svoji činnost kongresový pavilon E. Nyní Vám nabízí:
 4 moderní kongresové sály s kapacitou od 150 do 960 osob
 digitální navigační systém
 k dispozici samostatné kanceláře a prostorné foyer, sloužící
pro doprovodné výstavy, prezentace nebo podávání cateringu
 díky variabilnímu řešení lze největší sál rozdělit na více menších sálů
 propojení s hotelem Holiday Inn
 kryté parkoviště pro 900 automobilů v těsné blízkosti budovy
 k pavilonu E vede sjezd z dálnice D1

www.bvv.cz/rent

