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Na výstavišti se stále 
něco děje
Letošní setkání fanoušků ja-
ponského komiksu (manga) 
a  animovaného fi lmu (anime) 
s  názvem ANIMEFEST hos-
tilo ve  dnech 10.–12. května 

brněnské výstaviště. Setkání nabídlo kva-
litní přednášky, zábavné soutěže, praktické 
workshopy včetně promítání nových i  star-
ších anime. 

Na  veletrhu STAINLESS, největší přehlídce 
průmyslu korozivzdorných ocelí ve  střední 
Evropě, spojené s kongresem, se ve dnech 
14. a 15. května prezentovalo 146 vystavují-
cích fi rem ze sedmnácti zemí, z nich bezmá-
la padesátka nových. Pro veletrh, potřetí po-
řádaný na brněnském výstavišti, je příznačná 
mimořádně vysoká, více než 80% meziná-
rodní účast. 

Čtyřdenní konání veletrhů MEDICAL FAIR 
BRNO a REHAPROTEX umožnilo tisícovkám 
návštěvníků seznámit se s  novými výrobky 
a  trendy ve zdravotnictví, rehabilitaci, s no-
vinkami v sociálních službách i nových přístu-
pech v péči o seniory. Doprovodný program 
koncipovaný formou konferencí, seminářů 
a přednášek oslovujících jak odbornou, tak 
i  širokou návštěvnickou veřejnost tvořil ob-
sah všech čtyř dnů konání od  14. do  17. 
května. 

Veletrh obranné a  bezpečnostní techniky 
IDET patří k  nejvýznamnějším svého druhu 
v  Evropě. Letos se ho zúčastnily tři stovky 
vystavovatelů z 25 zemí. Další stovka fi rem 
z 18 zemí se přihlásila k účasti na veletrhu PY-
ROS/ISET. Dvě třetiny z 25 000 návštěvníků 
tvořili registrovaní odborníci, široká veřejnost 
si letos poprvé v historii mohla prohlédnout 
i  veletrh IDET. Stěžejní část doprovodného 
programu tvořilo tradiční setkání účastníků 
CATE (Mezinárodní konference vojenských 
technologií). Zájem 150 novinářů z  deseti 
zemí, kteří se během tří dnů konání od 22. 
do 24. května v Brně akreditovali, vypovídá 
o úspěšné prezentaci obranné, protipožární 
a bezpečnostní techniky. 

V novém termínu, souběžně s bezpečnost-
ními veletrhy, se v pavilonu A jako samostat-
ná obchodní přehlídka vín konal Mezinárodní 
vinařský veletrh VINEX, v jehož rámci tuzem-
ští i zahraniční vinaři představili svoji aktuální 
nabídku. 

Víkendové dny 25. a 26. května byly zcela 
ve znamení nové akce pořádané pro širokou 
veřejnost s názvem VYSTECFEST. Volně na-
vazuje na tradici dnů otevřených dveří výsta-
viště, současně však zakládá novou tradici 
festivalů na  brněnském výstavišti. Zábavný 
program byl určen dětem i  jejich rodičům. 
Souběžně se konala 28. mezinárodní prodej-
ní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin 
MINERÁLY BRNO 2013. 

V  sobotu 22. června se široké veřejnosti 
představí akce MODELLBRNO, která bude 
poprvé hostovat v prostorách pavilonů B a E 
brněnského veletržního areálu. Patří k  nej-
větším evropským setkáním plastikových 
modelářů a soutěžním výstavám.  

Poslední červnové dny budou vyhrazeny vý-
stavám zástupců „živočišné říše“ chovaných 
za  nejrůznějšími účely. Dominantní místo 
mezi nimi ve dnech 27.–30. června zaujme 
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT A  ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, nej-
větší přehlídka živočišné produkce v České 
republice. Téměř 800 kusů hospodářských 
zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní – bude 
domácím i zahraničním porotcům předvede-
no v  rámci národních šampionátů, přehlí-
dek a hodnocení. Na dvě stovky domácích 
a zahraničních vystavovatelů budou výstavě 
prezentovat chovatelské technologie, vete-
rinární a reprodukční techniku, krmiva a ze-
mědělské stroje. Od  roku 2009 je nedílnou 
součástí zmíněné výstavy Mezinárodní ve-
letrh chovatelských potřeb PROPET, který 
se bude konat od 28. do 30. června. V jeho 
rámci se tradičně pořádají Mezinárodní vý-
stava psů všech plemen INTERCANIS a Me-
zinárodní výstava koček INTERFELIS, letos 
ve dnech 29. a 30. června. 

V  závěrečné dekádě července, konkrétně 
od 21. do 28. 7., se na brněnském výstavišti 
bude konat 16. MEZINÁRODNÍ SPELEOLO-
GICKÝ KONGRES BRNO. Kongres je nejvý-
znamnější světovou speleologickou událostí 
za  účasti tisíce speleologů z  celého světa. 
V České republice se kongres koná podruhé 
po čtyřiceti letech. 

Podzimní turnus Mezinárodního veletrhu 
módy STYL a Mezinárodního veletrhu obuvi 
a koženého zboží KABO se bude konat v ter-
mínu od 18. do 20. srpna. Veletrh STYL před-
stavuje obchodně-komerční vrchol módního 
průmyslu České republiky, Slovenska a zemí 
východní Evropy. Obdobně to pro trhy ČR 
a Slovenska platí i v případě veletrhu KABO. 

Inovací v obsahové náplni veletrhu STYL, vy-
volanou zájmem fi rem i odborných návštěv-
níků,  je zařazení sekce látek, textilní galan-
terie a zařízení do  jeho nomenklatury. Nově 
bude  koncipováno také uspořádání mód-
ních přehlídek. Ty budou sestaveny do blo-
ků, v nichž diváci zhlédnou všechny zajímavé 
novinky a trendy v ucelené podobě. 

Termín zahradnického veletrhu Zelený svět 
byl přesunut do  první dekády měsíce září, 
konkrétně od 6. do 7. 9. 2013. Posunutím 
termínu konání mimo období prázdnin lze 
předpokládat zvýšený zájem o  účast jak 
na straně vystavovatelů, tak i návštěvníků.
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tĚžká BoJová technika
před paviloneM p
Armáda České republiky dorazila na Mezinárodní veletrh obranné a bezpečností techniky 
IDET v plné zbroji – s novodobou technikou i s trochu vousatými stroji. AČR totiž slaví 
dvacetileté výročí vzniku a návštěvníkům veletrhu prezentovala bojovou techniku za po-
slední dvě desítky let.
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„Letošní expozice rezortu obrany se nes-
la v  duchu výročí. Zájemci měli možnost 
porovnat techniku, kterou vojáci použí-
vali v  minulosti a  kterou používají v  sou-
časnosti,“ vysvětlovala pplk.  Mgr.  Jana 
Zechmeisterová z  tiskového oddělení Mi-
nisterstva vnitra ČR.

Modernímu zázemí české armády zajis-
té dominovala kolová obrněná vozidla 
Pandur ve  verzích zdravotnické, ženijní 
a  bojové. Kromě velkých strojů v  zele-
ném maskování si mohli návštěvníci 
veletrhu IDET prohlédnout i  současné 
útočné pušky, kulomety a například vel-
kého pomocníka ženijních jednotek – ro-
bota na  vyhledávání výbušnin. Se vším 
tímto arsenálem mají čeští vojáci bohaté 
zkušenosti.

„Česká armáda má v  současnosti přes 
22  000 vojáků, které můžeme rozdělit 
na profesionální vojáky z povolání a počet-
nou aktivní zálohu, jejíž význam v poslední 
době narůstá a generuje čím dál tím větší 
pozornost,“ uvedla Zechmeisterová a  zá-
roveň dodala: „Dále můžeme mluvit o od-
borném rozdělení vojáků, což pro laika 
znamená pozemní síly, vzdušné síly a pod-
půrné profese jako například logistika.“

České vojáky jsme mohli spatřit i  během 
nedávných povodní. U  živelních kata-
strof a  jiných nehodách jsou totiž nedíl-
nou součástí integrovaného záchranného 
systému. Avšak domácí prostředí není je-
diným polem jejich působnosti. Za  dobu 
své existence působila Armáda České 
republiky na mnoha zahraničních misích, 

čímž si získala velmi dobrou reputaci. 
„Nyní se jednotky nachází v  Afganistánu 
na  letišti v  Kábulu, kde se starají o  bez-
pečnost. V počtu deseti až patnácti osob 
působí  v  Kosovu, aktuálně probíhá mise 
i na Mali v Africe. Dále máme pozorovate-
le v africkém Kongu,“ nastínila zahraniční 
mise české armády Zechmeisterová.

Kromě toho spolupracuje Armáda České 
republiky na  dvou projektech. Prvním je 
alianční Smart Defence. „Se stále se sni-
žujícími rozpočty na  obranu jednotlivých 
států je jednou z  cest sdílení obranných 
schopností a  dovedností. To má na  sta-
rost právě Smart Defence. Druhým zají-
mavým projektem jsou mezinárodní cen-
tra pro letecký výcvik, jejichž iniciátorem 
byla Česká republika.“
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Jak se žilo legionářům v průběhu první světové války? Jaký byl jejich vliv 
na založení Československa v roce 1918? Na tyto a jiné otázky najdete 
odpověď v Projektu Legie 100, za kterým stojí Československá obec le-
gionářská. „Projekt připomíná založení prvních legionářských jednotek, 
jež před sebou mají řadu stoletých výročí,“ říká MUDr. Jindřich Sitta, 
první místopředseda Československé obce legionářské. 

proJekt legie 100 ukazuJe, Jak žili 
českoslovenští legionáři
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Založení československých legionářských jednotek 
se datuje do roku 1914, tudíž si brzy připomene první 
stoleté výročí. „Projekt poté kulminuje v  roce 2018, 
kdy oslavíme 100. výročí založení samostatného Čes-
koslovenska, a  končí rokem 2020, výročím návratu 
legionářů z Ruska,“ odkryl Sitta sérii jubilejních výročí.

„Jsme přesvědčeni, že legionáři měli na založení Čes-
koslovenska zásadní vliv. Téměř stotisícová armáda 
budila svého času respekt nejen v Rusku, ale i u spo-
jeneckých armád. Armáda představovala pro politiky 
silnou páku k prosazení zájmů a dohodou mocností vy-
tvořili samostatné Československo,“ vysvětloval Sitta.

Projekt Legie 100 se snaží zprostředkovat zájem-
cům jedinečné pozadí dávné historie. K  tomu jim 
slouží i dobově rekonstruované legionářské vagony, 
které přivezli na Mezinárodní veletrh obranné a bez-
pečnostní techniky IDET na brněnském výstavišti. 
Tímto způsobem chtějí autoři projektu přiblížit ve-
řejnosti život jejich pradědů a dědů na transsibiřské 
magistrále, kde českoslovenští legionáři působili. 
„Takto žili, bojovali a trávili 24 hodin denně, 365 dní 
v  roce,“ ukazoval Sitta na poštovní vagon a  „tep-
lušku“ – pojízdný domov všech legionářů. „Jezdili 
v nich na místa bojů a pohybovali se až u Vladivos-
toku, odkud se potom vraceli domů.“
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Projekt Legie 100 nabízí i pomocnou ruku. Lidem se 
zájmem o vlastní rodinný strom může Českosloven-
ská obec legionářská pomoct při hledání předků. „Pá-
tráme v archivech, které máme otevřené i  na  ruské 
straně. Dále čerpáme údaje od rodin, které uchová-
valy památku na své předky. Dohledat informace není 
jednoduché, protože zhruba 60 let bylo šíření myšle-
nek zakladatelů státu zakázáno. V době nacismu bylo 
vedení obce legionářské likvidováno a během komu-
nismu se dělo prakticky totéž,“ posteskl si Sitta.

Československá obec legionářská má rozsáhlý pro-
gram, sahající daleko za prostory brněnského výsta-

viště. „Ročně máme v plánu řadu akcí. Výstavy jsou 
putovní a fungují po celé České republice. Další naší 
aktivitou je publikační činnost. Zájemci si mohou od-
nést například leporela nebo deníky českých legioná-
řů,“ dodal závěrem Sitta.

Kdo si tedy nechal Projekt Legie 100 ujít, nemusí zou-
fat. K vidění bude kupříkladu na velké vojenské akci 
Bahna u Strašic, kde se bude armáda ve velkém pre-
zentovat a  legionáři tam samozřejmě nebudou chy-
bět.
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vystec Fest
Poslední květnový víkend strávila řada lidí na 
brněnském výstavišti. Důvod? Festival zábavy 
jménem Vystec Fest. Dvoudenní bohatý program 
nabídl mimo jiné lunapark, Vystec food festival, 
pivní uličku Heineken, sportovní pavilon a výsta-
vu bojové techniky v  rámci 20. výročí Armády 
České republiky.

fairherald 14



fairherald15



BezBariérové řešení aneB
když inženýři selžou
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR Brno byl 
plný nových výrobků, trendů ve zdravotnictví a přednášek. Zajímavá byla na-
příklad přednáška Petra Šiky, jenž posluchače seznámil s varujícími příklady 
bezbariérových úprav.

Snaha vyjít vstříc osobám s omezenou schopností pohybu a vyhovět legislativě jde poznat čím dál 
častěji. Bezbariérové řešení se stává nedílnou součástí vstupů, východů, schodů apod.  Naneštěstí 
občas nemá bezbariérovou řešení se skutečnou funkčností absolutně nic společného. Petr Šika po-
sluchačům ukazoval některé naprosto nelogické případy bezbariérových vstupů zakončených dveř-
mi s kliknou, několika schody, nebo rampou s větší příkrostí než schodiště. 

Bankovní instituce na tom nejsou o nic lépe. Převážná vět-
šina bankomatů je pro vozíčkáře zcela nevhodná. Buď jsou 
hluboko zasazené v obvodových zdech, nebo k nim vedou 
schody. Absolutní nevyužitelnost pro vozíčkáře pak banko-
maty korunují sklonem monitoru, jenž je z pozice sedícího 
člověka prakticky nečitelný.
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16. Mezinárodní
speleologický kongres
21.–28. července 2013
Mezinárodní speleologický kongres se koná jednou za čtyři roky v některé 
z členských zemí Mezinárodní speleologické unie. Areál brněnského výsta-
viště byl vybrán jako ideální místo pro uspořádání této významné celosvětové 
události. Světoví vědci, zabývající se podzemními jevy, stejně tak i amatérští 
a profesionální jeskyňáři a výzkumné týmy z celého světa se na brněnském 
výstavišti sejdou letos v červenci.

Samotný kongres tradičně proběhne od neděle 21. července do neděle 28. července a v jeho prů-
běhu zazní stovky přednášek v rámci jednotlivých sympozií či sekcí, věnovaných vždy příslušnému 
vědnímu oboru. Kromě odborných přednášek zahrnuje program také workshopy, diskuzní fóra, sou-
těžní přehlídky nejlepších filmů, fotografií nebo uměleckých děl, která souvisejí se speleologií.

V rámci doprovodného programu se počítá také se soutěží ve speleologických dovednostech a ce-
lou řadou dalších kulturních a společenských akcí.

Více informací naleznete na: www.speleo2013.com
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výstavy – Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky a Mezinárodní výstava chovatelských potřeb PROPET. První jmenovaná nabídne návštěvníkům 
jedinečnou přehlídku více než sedmi set rozmanitých plemen hospodářských zvířat.
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PLAY

PLAY PLAY

PLAY

na národní
výstavu
hospodářských
zvířat 
a zeMĚdĚlské
techniky
Klikněte na tlačítka PLAY a pusťte nahrávku. 
Poté přiřaďte zvíře ke správné nahrávce. Po 
splnění úkolu se vám zobrazí adresa, na kte-
rou pošlete e-mailovou zprávu s předmětem 
Soutěž Fairherald. Volnou vstupenku na Ná-
rodní výstavu hospodářských zvířat a země-
dělské techniky získá každý desátý soutěžící.

Těšíme se na setkání s Vámi 
na brněnském výstavišti.

vyhraJte
vstupenky
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PLAY PLAY PLAY

PLAY PLAY PLAY
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srpnové veletrhy Módy
překvapí novinkaMi
Veletrhy STYL a  KABO na  brněnském výstavišti proběhnou od   
18. do 20. srpna a jejich přípravy jsou v plném proudu. 

Látky a galanterie 
Požadavky návštěvníků a iniciativa z řad vystavovatelů stojí za obnovením sekce s na-
bídkou metrového textilu, galanterie a zařízení pro výrobu konfekce na veletrhu STYL. 
Návrat materiálů na veletrhy módy souvisí s posledním vývojem v oboru a má vazbu  
i na signály stěhování oděvní výroby do Evropy. Součástí nové sekce bude Trendové 
fórum se vzorky metrového textilu a galanterie pro nadcházející sezony. 

Nová zóna Fresh Fashion
Na veletrhu bude k vidění i zcela nová zóna originální módy a šperků s názvem Fresh Fa-
shion. Zóna Fresh Fashion bude orientována zejména na mladou módu, módní doplňky, 
bižuterii a šperky. Mezi vystavovateli se budou prezentovat především nezávislé české 
značky, které se doposud představovaly na trzích nezávislé módy, ale také streetwearo-
vé a skatové značky.

Veletrhy představí tvorbu renomovaného návrháře, 
historii kabelek i studentský design
Přehlídku modelů večerních a koktejlových šatů renomovaného návrháře Oscara de la 
Renty na veletrhu STYL bude prezentovat pražský butik Obsession, který se specia-
lizuje na světovou značkovou módu prestižních módních domů. Druhý veletržní den 
v pondělí 19. srpna se uskuteční módní přehlídka s názvem IKONY ČASU, na které bu-
dou prezentovat své kolekce studenti Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze. 
Unikátní výstavu „Symfonie kabelek“ připravuje Muzeum města Brna a oficiálně bude 
zahájena 26. září na hradě Špilberk. Její předpremiéra proběhne již o několik týdnů dříve 
na brněnském výstavišti, kde se s historickými kabelkami seznámí návštěvníci veletrhů 
STYL a KABO.
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Více informací o službě najdete zde >>

veletrhy Brno, a.s.:
realizace expozic a servis
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www.bvv.cz/kalendar

kalendář veletrhů a výstav 2013/14
2013 červen– prosinec

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

28.–30. 6. PROPET

29.–30. 6. INTERFELIS

29.–30. 6. INTERCANIS

21.–28. 7. ICS 2013

18.–20. 8. STYL

18.–20. 8. KABO

6.–7. 9. Zelený svět 2013

7.–8. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

7.–11. 10. MSV 2013

7.–11. 10. Automatizace

8.–10. 10. EUROTRANS

19. 10. MotorTechna Brno

20.–26. 10. Kongres Medical Summit Brno

22.–25. 10. WOOD-TEC

5.–8. 11. GAUDEAMUS

7.–10. 11. SPORT Life

7.–10. 11. Bike Brno

7.–10. 11. Caravaning Brno

8.–10. 11. Dance Life Expo

16.–17. 11. MINERÁLY BRNO

22.–23. 11. Veletrh středních škol

22.–24. 11. IN-JOY

6.–15. 12. VÁNOČNÍ TRHY

celoročně EDEN 3000

2014 leden–duben
4.–5. 1. Národní výstava psů

16.–19. 1. GO

16.–19. 1. REGIONTOUR

14.–16. 2. OPTA

16.–18. 2. STYL

16.–18. 2. KABO

22.–23. 2.
DUO CACIB 
Mezinárodní výstava psů

25.–28. 2. SALIMA

25.–28. 2. MBK

25.–28. 2. INTECO

25.–28. 2. EMBAX

25.–28. 2. PRINTexpo

28. 2.–1. 3.
FRANCHISE MEETING 
POINT

6.–9. 3. PRODÍTĚ

6.–9. 3. RYBAŘENÍ

6.–9. 3. PENíZE

6.–9. 3. MOTOSALON 2014

18.–21. 3. AMPER

30. 3.–3. 4. TECHAGRO

30. 3.–3. 4. Silva Regina

30. 3.–3. 4. ANIMAL VETEX

30. 3.–3. 4. BIOMASA

11.–14. 4. AUTOSALON Brno

23.–26. 4. DSB

23.–26. 4. IBF

23.–26. 4. MOBITEX

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

23.–26. 4. ENVIBRNO

23.–26. 4. URBIS INVEST

Změna termínů vyhrazena


