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Jaroslav Kulhavý: První tři dny po olympiádě
jsem skoro nespal
Nová sportovní hvězda, známá nejen napříč Českou republikou,
dorazila i na veletrh Bike Brno. Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý se přijel podělit s návštěvníky o příběh pohádkového úspěchu
v Londýně, kde získal zlatou medaili v jízdně na horském kole.
„Ten mediální zájem je veliký, ale snažím se cyklistiku a horská
kola trochu zviditelnit,“ říká Jaroslav Kulhavý.
Jak vnímáte mediální zájem o vaši
osobu?
Momentálně mě to stojí hodně času, ale
vždy jde o priority určitého závodníka. Mediální humbuk je pro sport důležitý a já se
snažím cyklistiku a horská kola trochu zviditelnit. Myslím, že to zvládám dobře a čas
si na to udělám, ale také to člověka omezuje v přípravě, která není ideální jako předtím. Člověk se musí naučit ji trochu omezit
a zkombinovat. Mediální zájem je důležitý
pro sport, nejde jej úplně vynechat, musí
se najít kompromis.

padl dech. Na člověka se sesypou novináři
a hlava není schopna tolik impulzů pobrat.
Úspěch jsem si uvědomoval postupně
a děje se to až do teď.

Jak vypadá váš tréninkový den?
Tréninkem trávím tři až pět hodin denně,
což odpovídá nějakým 100 až 150 km
za den. Občas je potřeba fáze rozehřátí,
to jezdím jen hodinu, nebo zajdu do posilovny. Také je nutná regenerace, jako je
masáž, sauna, bazén apod. Na kole jezdím hlavně na čas, ale pokud to přepočítám na kilometry, vychází mi to zhruba
Jaké byly vaše první dny po zisku zlaté na 25 000 až 30 000 km za rok.
medaile?
Hodiny a dny byly hektické, po konci zá- A co silniční kola? Co vás na nich láká?
vodu následovala tisková konference, pře- Lákají mě hlavně závody Tour de France
sun do českého domu, do vesnice, nástup a Giro d‘Italia. Rád bych je jednou zkusil,
na slavnostní zakončení, oslava, odjezd jsou mým snem. Bohužel bude to asi slodomů, tisková konference atd. První tři dny žité a musel bych se vzdát horských kol.
jsem spal snad čtyři hodiny dohromady, Probíhají určitá jednání, tak uvidíme, co
protože nápor byl obrovský. Snažil jsem si z nich vzejde.
vítězství užívat, na druhou stranu to bylo
hodně kritické období. Člověk si ale vítěz- Znamená to, že byste horská kola
ství užívá a snaží se moc nestresovat.
opustil?
Záleží na týmu. Někdo může říci, že mě
Kdy jste si poprvé uvědomil míru své- vezme, ale nepojedu žádný závod na horho úspěchu?
ském kole. Někdo mi umožní kombinaci.
Postupně. Mnozí si myslí, že projedu cílem Vše záleží na týmech a sponzorech. Příští
a vím, co se děje. Jako když Češi dají gól rok bych chtěl jet významné silniční závona MS v hokeji. Tak to ale není. Jel jsem dy, ať už světové poháry, mistrovství světa,
na maximum a vyhrocený závod mě stál nebo ty domácí.
hodně sil. Byl jsem rád, že jsem vůbec po-
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Pump tracking:
Adrenalinová
jízda bez šlapání
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Zatímco v USA a Velké Británii
je tzv. pump tracking oblíbenou cyklistickou disciplínou,
v České republice si teprve
hledá své příznivce. U pump
trackingu se totiž stačí jen rozjet a práce s těžištěm za vás
udělá zbytek.
Dráha k pump trackingu má jedno základní pravidlo – musí mít vlnitý charakter s klopenými zatáčkami. „Stavitelé
tratí často dělají chybu, že na dráze
nechají placatá místa,“ upozorňuje Tomáš Hykl, jednatel společnosti ČS MTB
Team, který si doma postavil vlastní
pump track.
„Zlaté základní pravidlo při stavbě dřevěného nebo hliněného pump tracku je
jednoduché: jednotlivé boule na sebe
musí navazovat. I klopená zatáčka musí
navazovat do zvlnění. Pokud je na dráze rovná mezera, kolo ztrácí kinetickou
energii,“ vysvětluje Hykl.
Speciální pumpingové dráhy vznikají
po České republice na řadě míst. Zájemci si mohou vyzkoušet jízdu bez
šlapání například v Praze na Štvanici,
v Rychlebských horách apod.
„Výhodou je, že se nemusí stavět
ohromné stavby. Pominu-li dřevěnou
dráhu, jsou dva způsoby, jak pump track
stavět. Buď směrem dolů do země, tzn.
vykopávají se díry, nebo se přivezou
tatrovky hlíny a dráha se kupí nahoru,“
pokračuje Hykl.
A v čem je pump tracking speciální?
Nejenže jde o nový druh cyklistické zábavy, ale naučíte se na něm techniku
jízdy na kole. „Většina lidí si myslí, že
umí jezdit na kole, ale chybí jim technika. Pump tracking je ideálním nástrojem pro práci s vlastním těžištěm
a k usnadnění si jízdy na kole v terénu,“
dodává Hykl.
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Jiří Ježek:
Prvních 20 minut
po vítězství si nepamatuji
Cyklista Jiří Ježek ve zlatou medaili na paralympiádě v Londýně ani nedoufal.
Proto pro něj bylo vítězství v silniční časovce ohromným překvapením. „Prvních 20 minut po vítězství si nepamatuji. Žil jsem v úplně jiném světě,“ přiznává osmatřicetiletý Ježek, který na čtyřech paralympiádách získal dohromady
jedenáct medailí.
Jak vnímáte svůj další úspěch na paralympiádě?
Po získání zlaté medaile je největší odměnou pro
sportovce, když po měsících tréninků vysadí, užije
si atmosféru vítězství a sdílí ji s těmi nejbližšími –
přáteli, fanoušky a sponzory. Pocit, že se mi podařilo něco, co do té doby nikdo nečekal, je krásný
a moc si ho užívám.

Jak jste se na letošní paralympiádu připravoval?
Možná to bude znít špatně, ale paralympiáda mě
díky bohatým zkušenostem nevykolejí. Jel jsem
v tom klasickém tréninkové modelu jako před
každým důležitým závodem. Ani jsem si nepřipouštěl, že se jedná o paralympiádu, to člověka
jen svazuje. Mou nejsilnější devizou byly klid a zkušenosti. Věřím, že několik soupeřů na tom bylo
Kdy jste si uvědomil, že jste opět vyhrál?
fyzicky lépe, byli mladší, talentovanější a snad
Uvědomění úspěchu má několik fází. První fáze je, i o maličko připravenější. Přeci jen mé tělo je v 38
když se dozvíte o svém vítězství. Ten pocit je nád- letech na zenitu, možná i za zenitem, ale sport záherný. Zmohla mě tak silná euforie, že si ani těch visí na zkušenostech a ty mi pomohly vyhrát mou
prvních 20 minut po vítězství nepamatuji. Žil jsem šestou paralympijskou medaili.
v úplně jiném světě. Poté přijde fáze, kdy si člověk
uvědomí, co se mu podařilo. A to je na vítězství Jak často trénujete?
nejkrásnější. Podařilo se mi dosáhnout na to, v co O mně je známo, že spoustu závodů jezdím se
jsem čtyři roky ani nedoufal.
zdravými profesionály, například závodím s nejlepšími českými závodníky. Častokrát mám příležitost
Startoval jste na čtyřech paralympiádách. startovat i se světovou špičkou. Z toho důvodu
Můžete je srovnat?
trénuji jako zdraví profesionálové. Musím najet přes
Nechci, aby to znělo jako klišé, ale nejsilnější po- 30 000 km ročně, trénovat čtyři až pět hodin dencity mám z Londýna. Organizátoři, fanoušci a celá ně. Odpočinek mám vždy jeden týden na podzim
atmosféra her byla z těch čtyř zkušeností nejlepší. a v létě. Protože závodím i v zimě, mám celoroční
Ovšem každá paralympiáda byla něčím krásná. sezonu. Nemám klasický model jako zdraví profíMám to štěstí, že se mi podařilo vyhrát minimálně ci, kteří na začátku října slezou z kola a začnou tréjednu zlatou na všech paralympiádách, ale napří- novat v prosinci. Já jezdím prakticky celý rok, což
klad Sydney bylo zajímavé díky samotným Aus- je v mém věku asi lepší – nevystupovat z kolotoče,
tralanům. Jsou sportovním národem a dokázali neboť staré tělo by se možná ani nenastartovalo.
vytvořit hodně inspirativní atmosféru. V Aténách
byl znát historický aspekt her, Peking byl velkole- Co říkáte na Alexe Zanardiho, který na své
pý. Číňané pojali hry jako prezentaci sportu a sebe první paralympiádě získal dvě zlaté a jednu
sama. K Londýnu se nejlépe hodí slova nejkrás- stříbrnou medaili?
nější a nejsrdečnější. Celé město pojalo olympiádu Příběh Alexe Zanardiho je jako z čítanky. Jako
jako své dítě a byl to nádherný zážitek.
úspěšný automobilový závodník přišel o nohy
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Jak se bude dál vyvíjet vaše kariéra?
O hrách v Londýně jsem říkal, že to budou mé
poslední hry. Bál jsem se neúspěchu, převálcování mladších sportovců a ztráty šance na vítězství. Tím pádem by pro mě sport ztratil smysl. Ne,
že bych nemohl vyhrát, ale po tolika úspěšných
letech by člověk těžko hledal motivaci a ani pro
lidi bych nebyl inspirací. Nicméně zlatá medaile
z Londýna nastartovala nejen mě, ale i fanoušky
Žádají vás lidé po těžkých úrazech o radu a kamarádi mi začali říkat, že má smysl pokračovat. V současnosti nemohu potvrdil účast na paa pomoc?
Ano, je to součást toho, proč tento sport dělám. ralympiádě v Riu de Janeiru. Budu to řešit z roku
Má to smysl. Lidé mě oslovují těsně po úrazech. na rok, ale minimálně ještě dva roky chci závodit.
Mluví se mnou i příbuzní lidí, kteří utrpěli těžký handicap. Možná kvůli mé osobní zkušenosti, možná A když skončíte se závoděním, co hodláte
kvůli tomu, že jsem známý a úspěšný sportovec, dělat dál?
který handicap otočil ve svůj prospěch. Žádosti Cyklistika mi ovlivnila život, dala mi úspěch, přio radu beru jako tu největší odměnu. Snažím se nesla krásnou manželkou a seznámila mě s úžaslidem maximálně poradit, co mají dělat, jak mají nými lidmi. Také mi dala sebevědomí a energii.
aktivně žít a dělat sport. Dát jim ten první impuls, Jsem přesvědčen o tom, že si najdu uplatnění
nastartovat je. Úrazem nic nekončí, život jde dál i díky řadě firem, které mě sponzorují. Už v soua má smysl. Ať je ten úraz sebevětší, ať vás třeba časnosti se pro ně snažím dělat nějakou práci naposadí na vozík, pořád můžete společnosti něco víc a zajímá mě, co vlastně dělají. Vím asi o pěti
dát, něco přinést. Jsem rád, že mohu lidem po- oborech, které by mě bavily a není to jen sport.
máhat a jsem za to vděčný, protože tím se naplní To, co si vyberu, budu dělat s takovou chutí, jako
jsem dělal cyklistiku.
má podstata sportování.
a svou první medaili získal na závodním okruhu
Brands Hatch. Strašně jsem mu to přál, na handbiku jezdí už několikátým rokem a patří mezi nejlepší. Ovšem vyhrát zlatou medaili není zadarmo.
Po těžkém úraze během závodu se nevzdal a okamžitě, jakmile to šlo, vrátil se ke sportu. V současnosti přináší lidem stejné emoce jako v době své
kariéry v motorsportu.

Hotelový komplex
v sousedství výstaviště

Jiří Ježek

První front cooking restaurace v Brně pro Vás připravuje jídla moravské a české kuchyně v moderním
pojetí z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
• Klidné místo pro pracovní oběd
• Příjemná atmosféra pro rodinné oslavy (promoce, výročí, narozeniny)
• Romantická večeře při svíčkách

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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Petr Koukal:
Baví mě dělat
lidem radost
Vlajkonoš letošní olympiády, český badmintonista Petr Koukal, přijel potěšit
své příznivce na veletrh Sport Life, kde se rozpovídal o dojmech z akce, o tanci a plánech do budoucna.
Jaké jsou vaše dojmy z veletrhu?
Jsem překvapený, kolik je tady lidí. Je fajn, že
si lidé udělají čas a přijdou se podívat na veletrh. Jenom mě trochu mrzí, že nemůžu být
venku, když je tak hezky. Badminton je halový sport, takže trávím celé dny zavřený uvnitř
a v rámci veletrhu jsem zase v hale.
Myslíte, že se povedlo navodit neformální přátelskou atmosféru, což bylo
cílem této akce?
Určitě. Tento pavilon, kde probíhá sportovní
veletrh, navštěvují většinou lidé, kteří sportují a jsou „do pohody“. Takže navodit neformální atmosféru není problém.

Kdo se na stánku kromě vašich fanoušků zastavuje?
Často se tady zastavují obchodníci z jiných
značek i z badmintonového prostředí a ptají
se, kdo mi jej dělal a jaké jsou podmínky.
Takže stánek budí nejvíc nadšení a rozruchu.

Kromě setkání s fanoušky na veletrhu
propagujete rakety Thwack. V čem jsou
lepší než jiné typy raket?
Samozřejmě jsou to nejlepší rakety (smích).
Sám s nimi hraji. Výhoda je v tom, že stojí polovinu ceny oproti konkurenci, protože
se vyrábějí v Indii, kde přišli na novou levnější technologii. Což je v této ekonomicky
V rámci veletrhu jste se setkal s fanouš- špatné době určitě pro mnoho lidí výhoda.
ky a klienty společnosti Top Advert. Jak S propagací jsem začal letos. Je to jedna
probíhalo toto setkání?
z věcí, kterou kromě hraní podnikám, a je to
Je hrozně milé, že někdo má o moji malič- pro mě nová zkušenost.
kost zájem a že se chce vyfotit a řekne si
o podpis. To člověka těší. Je hezké udě- Kromě sportovního veletrhu probíhá
lat někomu radost. Na druhou stranu je to na výstavišti také taneční veletrh. Jaký
těžké, když je člověk na veletrhu od rána je váš vztah k tanci?
do večera. Když si ale říkám, že už toho Jsem absolutně nemotorný, neumím udělat
mám dost a že bych nejradši odešel, tak se jediný pohyb do rytmu a obdivuji lidi, kteří to
podívám na toho malýho kluka, který si při- umí. Je velmi hezké, když někdo umí tancošel pro podpis, a vidím, že má radost, tak vat. Obdivuji tanec celkově a každého, kdo
jsem nadšený. Baví mě dělat lidem radost, je pohybově nadaný. Mrzí mě, že to v sobě
i když je to náročné.
nemám. Asi už nejsem schopný se to nau-
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čit, neslyším hudbu a rytmus. Ale s oblibou Když jsme u té olympiády, čemu se věse na tanec dívám a se smíchem si předsta- nujete po jejím skončení? Jaké jsou
vaše plány do budoucna?
vuji sám sebe.
Čas letí hrozně rychle. Za čtyři roky je tady
Myslíte, že by měl být tanec mezi olym- další olympiáda a už teď směřuje všechno
pijskými disciplínami?
k ní. V té době budu na vrcholový badminTo je zákeřná otázka. Sportovní tanec by ton v ideálním věku a chtěl bych na ni jet
tam teoreticky měl patřit. Vím, že to obnáší dobře připravený. Takže celou dobu věnuji
velmi náročnou přípravu. Nejsem ale úplně tréninku a tomu odpovídá i můj životní styl
zastáncem takových těch diskotékových a náplň. Takže dovolená a cestování se odtanců apod. Ty by určitě olympijským spor- víjí po této sportovní linii.
tem být neměly, připadají mi spíše jako životní styl než vrcholový sport.
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Výstaviště se otřásalo
v rytmech tance
Premiérový ročník veletrhu Dance Life Expo dopadl ke spokojenosti organizátorů velmi dobře. Spojení s veletrhy Sport Life, Bike Brno a Caravaning Brno totiž veletrhu Dance Life prospělo a o zájem tanečníků nebyla
nouze. „Chtěli jsme, aby návštěvníky náš veletrh bavil. Aby si zatančili,
podívali s na show a strávili tady příjemný den,“ vysvětloval jeden z pořadatelů akce Michal Nejezchleb.
Vdechnout život projektu Dance Life Expo trvalo neobvykle dlouho, ale jakmile se otevřely brány výstaviště a začaly proudit davy návštěvníků, na organizátory padla velká úleva.
„Trvalo nám to celkem tři roky. Zejména jsme
si potřebovali vyjasnit to, jak bude veletrh probíhat a jak bude vypadat. Teď jsme rádi, že
se nám to povedlo a pod jednu střechu jsme
dostali 35 tanečních stylů,“ pokračoval Michal
Nejezchleb.

Organizátoři se inspirovali různými evropskými tanečními festivaly. Vznikla tak směs různých nápadů a vlastních zkušeností. „Jakožto
bývalí taneční jsme do toho dali vlastní know-how a myslíme si, že by podobná akce mohla
v České republice fungovat,“ uvedl Nejezchleb.
V průběhu třídenní akce se na veletrhu Dance
Life Expo objevila řada významných osobností z tanečního světa. Například Vladimír Malakhov – absolutní baletní špička, česká ikona
Vlastimil Harapes nebo Virginia Delgado – špaVeletrh Dance Life Expo byl určen pro všech- nělská hvězda flamenca.
ny účastníky bez ohledu na věk. „Dělali jsme
jej pro diváky a samozřejmě aktivní tanečníky. A jaké mají pořadatelé plány na příští rok? „Rádi
Chtěli jsme ukázat, jak krásný může být tanec. bychom dokupovali další pavilony, aby se DanSmyslem veletrhu Dance Life Expo bylo setkání ce Life Expo rozšiřovalo zejména na mezináa vytváření společné hodnoty,“ řekl Nejezchleb. rodní úroveň,“ dodal Nejezchleb.

Pořadatel Dance Life Expo Michal Nejezchleb
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Překonání českého rekordu

Během veletrhu Dance Life Expo proběhlo i překonání českého rekordu v nejvyšším
počtu tanečníků v jeden okamžik. Akce proběhla v pavilonu E, kde se sešla tisícovka
tanečníků a v daném okamžiku tancovali na totožnou choreografii.

fairherald
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VÁNOČNÍ TRHY TRADIČNĚ
NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI
Tradice Vánoc v Brně je spjata s brněnským výstavištěm, kde se každoročně
Pohádky
Dárkytrhy. Letošní již 36. ročník se uskuteční
konají Vánoční
od pátku
7. prosince
a písničky
pro děti
pro každého
do neděle
16. prosince a umožní příjemně spojení předvánočních nákupů
Pohádku Na kouzelném paloučku přijede
Ve vánočně
vyzdobených
a zábavy
pro
celou pavirodinu.
do Brna zahrát Loutkové divadlo LOUDAlonech F a G1 je připraveno na čtyři
sta prodejních stánků se širokou nabídkou spotřebního zboží a dárkových
předmětů. Na výběr je toho opravdu
hodně, najdete v nich jak originální výrobky řemeslníků na Řemeslnickém
jarmarku, tak zboží českých výrobců i prodejců dárků jen
tak pro radost.

DLO, které spolupracuje s ČT na pořadech
Studio kamarád a Hřiště 7. Hosty pořadu budou
také legendární JŮ A HELE ! Neméně zábavný
bude pořad Od čerta k Ježíškovi, který seznámí děti se zvyky adventního času. Dětský
program završí Vánoční karneval.

Bára Basiková
zazpívá s dětským
sborem
V doprovodném programu se vystřídá více než
třicet pořadů nejrůznějších žánrů. Největším lákadlem bude koncert zpěvačky Báry Basikové, která
si na Vánočních trzích zazpívá s Dětským sborem
Brno. Vánoční koncert chystají sourozenci Ulrychovi
a skupina Javory. Mezi dalšími účinkujícími uvidíte
brněnské účastníky soutěží Superstar a ČeskoSlovensko má talent, konkrétně Davida Deyla,
Zuzanu Gamboa, Petra Ševčíka a Martina Kurce. Pamětníky potěší koncert pěveckých
hvězd šedesátých let Karla Kahovce
a Viktora Sodomy.

Výstava
obrazů Jaroslavy
Fišerové v F-ku
Pro návštěvníky Vánočních trhů připravila známá brněnská malířka Jaroslava
Fišerová výstavu obrazů s vypovídajícím
názvem Fišerová v F-ku. Z jejích obrazů vyzařuje, hravost, úsměvná pohoda, nadsázka a bezmezná fantazie. Výstava zkrášlí
kavárnu Caffee Club v pavilonu F.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 8. prosince
v 15.00 hod.

Humor
Felixe Holzmanna
rozesměje návštěvníky
Novinkou v doprovodném programu je divadelní představení VČERA, DNES A ZÍTRA,
které nabízí to nejlepší z Holzmannova celoživotního díla. Jedná se o unikátní zcela profesionální znovuztvárnění legendárních scének a jejich uvedení v souvislém zábavném programu.
Oblíbenou dvojici Felix Holzmann – František
Budín nahrazují nová jména David Šír –
Miroslav Reil.
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NAVŠTIVTE S NÁMI

ZADARMO
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Německo

Rusko

Itálie

USA

Asie

Polsko

Spojené království

Slovensko

Francie

Nizozemsko

Španělsko

Rakousko

3 582 518

2 611 101

769 074

721 637

698 252

672 740

621 048

601 316

544 471

531 270

447 239

306 862

VELETRHY
GO A REGIONTOUR
V třetím kvartálu roku 2012 přenocovalo
v České republice dohromady 16 435 476
zahraničních turistů. Stačí přiřadit názvy
prvních dvanácti států do správného políčka s vlajkou a počtem turistů. Po splnění
úkolu se vám zobrazí e-mailová adresa,
na které můžete do 9. 1. 2013 žádat o lístky. Volné vstupenky pro dvě osoby na lednové veletrhy GO a REGIONTOUR získá
každý DESÁTÝ soutěžící.
Těšíme se na setkání s vámi na brněnském
výstavišti.

17.–20. 1. 2013
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GO a REGIONTOUR 2013
se spoustou novinek

Veletrhy cestovního ruchu na brněnském výstavišti významně rozšiřují program.
Součástí příštího ročníku, který se uskuteční od 17. do 20. ledna 2013, bude Festival krajových specialit a regionálních potravin, ucelená prezentace českých kempů nebo rozsáhlá expozice „Dovolená na vodě“ s nabídkou lodí a charterů. Zároveň se rozšiřuje „cyklistická vesnička“ a pokračuje podpora církevní a golfové
turistiky. Příležitost oslovit 35 tisíc návštěvníků využívají nejen kraje a regiony,
ale i obce a jejich sdružení, cestovní kanceláře a jednotliví poskytovatelé služeb
v cestovním ruchu.

REGIONTOUR

GO

Aktivní dovolená táhne

Veletrh REGIONTOUR opět přinese detailní
informace o aktuální turistické nabídce i novinkách
pro příští rok, spoustu inspirace k cestování
a zajímavý doprovodný program. Zastoupeny
budou všechny regiony České republiky a vedle
tradičních vystavovatelů se představí také stánky
řady nováčků.

Mezi vystavovateli GO nechybějí tradiční účastníci jako Vítkovice Tours, CK Victoria, Atis, America
Tours nebo Kovotour plus, po dvou letech se vrací
CK Neckermann. Významně posílila účast Dolního i Horního Rakouska, které zastupují regionální
turistické centrály a řada místních poskytovatelů
služeb.

Velký důraz je letos kladen na aktivní trávení dovolené a návštěvníci poprvé dostanou možnost si
některé aktivity přímo na místě vyzkoušet. Na jednom místě jim bude k dispozici golfový trenažér,
horolezecká stěna i cyklistická vesnička.

Festival RegFoodFest 2013
Veletrhy GO a REGIONTOUR se nově zaměří
také na atraktivní téma cestování za gastronomií
a krajovými specialitami. Festival RegFoodFest
2013 představí typické pokrmy různých regionů
a návštěvníci tyto lahůdky nejen ochutnají, ale mohou se rovněž zapojit do jejich přípravy.

Mezi vystavovateli GO nechybějí tradiční účastníci jako Vítkovice Tours, CK Victoria, Atis, America Tours nebo Kovotour plus, po dvou letech se vrací CK Neckermann. Významně posílila účast Dolního i Horního Rakouska, které zastupují regionální turistické centrály a řada místních poskytovatelů služeb. Více informací o obou veletrzích najdete na

www.bvv.cz/regiontour
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85 let brněnského výstaviště oslavíme dnem
otevřených dveří Vystec fest
www.bvv.cz/vystec-fest
Mnozí Brňané i další příznivci brněnského výstaviště si pamatují oslavu osmdesátého výročí otevření brněnského výstaviště z roku 2008. Tehdejší premiéra dne otevřených
dveří Výstaviště Open měla velký úspěch a na výstaviště se podívalo téměř 30 tisíc návštěvníků. V roce 2013 bude brněnské výstaviště zase o pět let starší. Součástí oslav
tohoto výročí bude festival zábavy Vystec Fest. Termín byl zvolen na poslední květnovou sobotu a neděli roku 2013, tj. 25. až 26. května. Brňané i mimobrněnští návštěvníci se
mohou těšit na dva dny na výstavišti plné zábavy pro celou rodinu. Sobotní večer vyvrcholí ohňostrojem. Vystec Fest 2013 je součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy.
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Přebudování pavilonu E
na kongresové centrum bylo úspěšné
Téměř před rokem přišla společnost Veletrhy Brno, a.s. s novinkou pro realizaci
významných vědeckých, lékařských či jiných odborných konferencí a kongresů. Po náročné rekonstrukci zahájil činnost kompletně zrekonstruovaný pavilon E, jehož nový prostor nabízí maximální komfort
a splňuje tak očekávání nejnáročnějších uživatelů.
Výběr z akcí proběhlých v kongresovém pavilonu E v roce 2012:

Více informací najdete na

• Franchise Meeting Point
• XX. výroční sjezd kardiologické společnosti
• Celostátní konference ČGPS ČLS JEP
a SSG ČR
• Přijímací zkoušky na MU
• XVI. česko-slovenský hematologický
a transfuziologický sjezd
• VII. mezinárodní kongres miniinvazivní
a robotické chirurgie
• XIX. kongres České internistické společnosti

www.bvv.cz/rent
nebo

www.bvv.cz/pronajmy/
vystavni-haly/hala-e

Nové prostory nabízí:
• čtyři moderní kongresové sály s kapacitou 200–960 osob
• další tři menší sály pro paralelní konference
• předsálí lze využít pro registraci, postery, coffee breaky, místo VIP partnera atd.
• k dispozici samostatné kanceláře a prostorné foyer, sloužící pro doprovodné výstavy,
prezentace nebo podávání cateringu
• zázemí pro malé a střední kongresy na jednom patře – „kongres v hotelu“ včetně toalet a šaten
• pro velké kongresy k dispozici až šest sálů (sál E1 – 3 sály, sál E2, E3 a E4)
s hrubou výstavní plochou až 5 286m2
• optimalizovaný navigační systém přizpůsobený dispozicím sálu E1
• 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
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Expozice ve světě –
Kdykoliv, kdekoliv
Tým Realizace expozic a servis
společnosti Veletrhy Brno, a. s.,
poskytuje komplexní výstavářské
služby nejen v České republice, ale
i ve světě. V letošním roce realizoval
skupinové i individuální prezentace
firem na mnoha zahraničních
veletrzích a výstavách v zahraničí.

a) ESET (Hannover)
b) ŽĎAS (Düsseldorf)
c) Běloruské ocelárny (Hannover)
d) Primus (Frankfurt nad Mohanem)

Která expozice se vám nejvíce líbí?

a)

b)

Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
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kalendář veletrhů a výstav 2013
5.–6. 1. Národní výstava psů

25.–26. 5. Vystec Fest

17.–20. 1. GO

30. 5. SDFI

17.–20. 1. REGIONTOUR

22. 6. ModellBrno

17.–19. 2. STYL

Národní výstava
27.–30. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky

17.–19. 2. KABO

28.–30. 6. PROPET

22.–24.2. OPTA

29.–30. 6. INTERFELIS

2013
7.–10. 3. MOTOSALON
Praha – PVA Letňany

29.–30. 6. INTERCANIS

2.–3.2.

DUO CACIB mezinárodní
výstava psů

7.–10. 3. PRODÍTĚ
7.–10. 3. RYBAŘENÍ
7.–10. 3. PENíZE
8. –9. 3. FRANCHISE MEETING POINT
19.–22. 3. AMPER

21.–28. 7 ICS 2013
25.–27. 8. STYL
25.–27. 8. KABO
6.–7. 9. Zelený svět 2013
7.–8. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

4.–8. 4. AUTOSALON Brno

11.–14. 9. EUROTRANS

4.–5. 4. MOTORSPORT EXPO 2013

7.–11. 10. MSV 2013

13.4. MotorTechna Brno

19. 10. MotorTechna Brno

23.–27. 4. IBF

20.–26. 10. Kongres Medical Summit Brno

23.–27. 4. DSB

22.–25. 10. WOOD-TEC

23.–27. 4. MOBITEX

5.–8. 11. GAUDEAMUS

23.–26. 4. URBIS INVEST

7.–10. 11. SPORT Life

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

7.–10. 11. Bike Brno

23.–26. 4. ENVIBRNO

7.–10. 11. Caravaning Brno

VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ
4.–7.5. KARDIOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
10.–12. 5. ANIMEFEST 2013
14.–15. 5. STAINLESS
14.–17. 5. Medical Fair

8.–10. 11. Dance Life Expo
16.–17. 11. MINERÁLY BRNO
22.–23. 11. Veletrh středních škol
6.–15. 12. VÁNOČNÍ TRHY
celoročně EDEN 3000

14.–17. 5. REHAPROTEX
22.–24. 5. IDET
22.–24. 5. PYROS/ISET
24.–25. 5. VINEX

www.bvv.cz/kalendar
Změna termínů vyhrazena

