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Červnová Národní výstava
hospodářských zvířat a zemědělské techniky úspěšně zakončila první půlrok
na brněnském výstavišti. Její třetí ročník,
kdy se pořádá v Brně, účastí chovatelů i zájmem návštěvníků snese srovnání
s největšími evropskými výstavami podobného zaměření. Výstava potvrdila
vysokou kvalitu české živočišné výroby,
technickou úroveň zemědělské techniky
a technologií pro chov.
V rámci dvouletého cyklu pořádání bude
brněnský veletržní areál opět dějištěm
mezinárodního veletrhu WOOD-TEC,
Vykročením do druhé poloviny veletrž- nejprestižnějšího veletrhu zařízení pro
ní sezony jsou naopak koncem prázd- zpracování dřeva a nábytkářský průmysl
nin mezinárodní veletrhy STYL a KABO. ve středoevropském regionu. Veletrh je
Představily se meziročním nárůstem součástí sítě evropských veletrhů podpovystavovatelů, premiérově s nabídkou rovaných Evropským sdružením výrobců
mladé a nezávislé módy, návratem sekce dřevozpracujících strojů EUMABOIS.
textilních materiálů i jedinečným obsahem doprovodného programu. Veletržní
dny proběhly v ovzduší mírného oživení Ve dnech 6. a 7. září se v areálu výstav oděvním a textilním průmyslu.
viště konala zahradnická výstava Zelený
svět, která již má ve veletržním kalendáři své místo jako dlouhodobě hostující
Tradičním vrcholem tuzemského a bez akce.
nadsázky i středoevropského veletržního
dění bude již 55. ročník Mezinárodního
strojírenského veletrhu v termínu od 7.
do 11. října. Očekává se účast 1 150
vystavujících ﬁrem ze všech klíčových
průmyslových oborů. Českou premiéru
Jiří Kuliš,
bude mít řada nových obráběcích a tvágenerální ředitel
řecích strojů, které do Brna dorazí z EMO
Veletrhy Brno, a.s.
Hannover. Zvýrazněným tématem je automatizace průmyslových procesů, nově
bude představena technologie 3D printing na konferenci s výstavou 3D Print
Days. Rozsáhlou expozici budou mít dodavatelé zařízení pro jadernou energetiku
ve spojení s evropským fórem Atomex-Europe. Jako partnerská země bude
přítomno Turecko, nově se účastní společnou expozicí Thajsko.
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Samostatnou zmínku zaslouží premiéra
souběžně konaného dopravního veletrhu
EUROTRANS v termínu od 8. do 10. října.
Jeho základ tvoří stávající veletrhy AUTOTEC a Transport a Logistika, které doplní téma železniční dopravy RAIL-TEC.
Nosným konferenčním tématem veletrhu
EUROTRANS bude Mobilita budoucnosti. Veletrh se bude konat s dvouletou
periodicitou v lichých letech s primárním
zaměřením na odbornou návštěvnickou
veřejnost.
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JAK SE KROTÍ BÝCI O VÁZE
OSOBNÍHO AUTOMOBILU?

Pavilon P brněnského výstaviště vypadal v posledních červnových dnech jako moderní stáj nejušlechtilejšího dobytka na světě. Vlastně nejsme tak daleko od pravdy.
Mezi procházejícími návštěvníky si v klidu přežvykovali plemenní býci o váze větší,
než jakou má například osobní automobil Ford Focus. Zkřížit takové hoře masa
cestu by nemuselo dopadnout dobře, ale naštěstí nic takového na Národní výstavě
hospodářských zvířat a zemědělské techniky nehrozilo. „Na výstavách jsou prezentovány pouze dobře ovladatelná zvířata,“ vysvětlil Pavel Kozák, který na své farmě
chová více než dvě stě kusů dobytka a do Brna jezdí pravidelně jako vystavovatel.
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Ovládnout více než tunu vážící zvíře není
problém, pokud víte jak na to. „Samozřejmě je to tvrdá práce a s býkem se minimálně půl roku před výstavou cvičí. Učí se
chodit a zvykat si na ruch, aby se na výstavě nelekl. V případě, že je býk divoký
a těžce zvladatelný, na výstavu prostě nejde. Takže některá daleko lepší zvířata se
na výstavu zkrátka nedostanou,“ objasnil
Kozák.
V případě, že je zvíře vylekané, musí se
nechat v klidu u kopky sena. A když už se
chovatelé s býkem přesunují před porotu,
nejčastěji je to za nosní kruh, na nějž býci
kvůli bolesti reagují. Samozřejmě každý
býk musí splňovat určité parametry. „Musí
projít plemennou odchovnou. V ní je velká
selekce, každý narozený býk totiž nemusí být zákonitě plemenný. Dále se vybírají

9

podle intenzity růstu, výšky atd. Na základě rozhodnutí komise je býk vybrán,
obdrží státní registr a může působit v plemenitbě nebo inseminační stanici,“ pokračoval Kozák.
Takový býk se potom dožívá úctyhodného
věku. Pokud nedojde k nešťastnému úrazu, může se dožít až dvanácti let. Za tu
dobu projde pod rukama několika chovatelů, neboť jak říká Pavel Kozák: „Aby neskákali na své dcery…“
Petr Kozák má s chovem býků bohaté zkušenosti, od roku 2010 mu pod rukama prošlo přes tisíc kusů a pravidelně s některými
z nich soutěží na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. „Získal jsem tady titul šampióna v kategorii plemenných býků
limousine,“ dodal na závěr Kozák.
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MICHAELA KUKLOVÁ:
KONĚ JSOU PRO MĚ
OBROVSKÝM DAREM
Spatřit Michaelu Kuklovou na koňské noční show Brno Trophy v rámci Národní
výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky vlastně nebylo žádným
překvapením. Známá herečka má ke koním velmi blízký vztah, a proto s radostí
přijala pozvání na jedinečnou show s bájným jednorožcem.
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Hotelový komplex
v sousedství výstaviště

„Koně jsou pro mě odmalička obrovským darem
do života. Jako malé dítě jsem nemalovala postavičky, domečky apod., malovala jsem koně,“ vzpomínala Michaela Kuklová na vznik lásky ke koním.
Fascinovali ji a podle vlastních slov na ně byla určitým způsobem napojena. Pravděpodobně v tom
hrálo roli i místo bydliště. „Vyrůstala jsem ve Velké
Chuchli u závodiště. Nikdy jsem ale neměla koně
spojené se sportem, spíše s romantikou,“ pokračovala Kuklová.
První ﬁlmovou roli dostala Michaela Kuklová v roce
1981 ve snímku Skleněný dům, co se týče vztahu ke koním, nejdůležitější pro ni byl ﬁlm Hledám
dům holubí od režisérky Věry Plívové-Šimkové.
„Hrála jsem roli Markéty, která jezdila na koních.
Z toho důvodu jsem absolvovala sedmihodinový
výcvik jezdectví, neboť jsem neuměla vůbec nic.
Už v první hodině výcviku mě kobyla shodila. Byla
jsem naštvaná, že si se mnou kůň dělal, co chtěl,
a proto jsem se připojila k jezdeckému oddílu a začala od píky,“ vysvětlila Kuklová, která od té doby
už u koní zůstala, naučila se klasickému i anglickému stylu jízdy a volné chvíle se snažila trávit u koní.
O pár let později se znovu dostala před kameru,
kde hlavní zvířecí roli hráli koně. „V seriálu Obyčej-

ná koňská historie jsem hrála ošetřovatelku koní.
Po stránce kontaktu s koňmi jsem si natáčení vyloženě užila.“
V dnešní době je Michaela Kuklová k vidění v seriálu
Ordinace v růžové zahradě, ale její postava ze seriálu brzo zmizí. „Moje postava je bláznivá doktorka,
která trpí schizofrenií, tudíž herecká role pro mě byla
výzvou,“ řekla Kuklová o své postavě. Jinak známá herečka působí na prknech divadla. Přes léto
vystupovala ve třech komediích divadla na Harfě
a na další ﬁlmovou příležitost zatím stále čeká.
Hostování na Brno Trophy přijala Kuklová na pozvání kamarádky Michaely Zachové, která noční
show moderovala. „Diváci viděli pohádkový příběh,
v němž se střídala různá plemena koní od nejmenších amerických až po obrovské několikasetkilové
černé koně. Nechyběl ani bájný jednorožec,“ vyložila Zachová program akce Brno Trophy s příběhem
o dívce, která přišla o svého koně a musela si ochočit nového.

Hledáte klidné místo pro obchodní jednání či schůzku
s přáteli? V sousedství pavilonu E najdete to pravé místo! Čerstvé suroviny od lokálních dodavatelů, inspirace
tradiční moravskou kuchyní a profesionální přístup jsou
zárukou, že návštěva u nás se stane opravdovým gastronomickým zážitkem.
t Lobby bar - setkání u dobré kávy
t Restaurant Prominent - schůzka u poctivé gastronomie
t Restaurace Brasserie - business snídaně

Stálé menu

Sezónní menu

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

Rezervace pokojů

Člen skupiny:

www.hibrno.cz
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Jak často přicházíte s novými kolekcemi?
Nové kolekce představujeme pravidelně dvakrát
do roka, vždy na začátku a v polovině roku. Jde
o speciální kolekce v počtu 2000–3000 kusů.
Máme masovou produkci, neboť v Indonésii vzniklo dvanáct poboček a v Kuala Lumpur jsme otevřeli
další. Musíme se přizpůsobit místnímu trhu, neboť
nároky na muslimskou módu jsou v asijských zemích obrovské.

MLADÁ NÁVRHÁŘKA Z INDONÉSIE
CHCE MUSLIMSKOU MÓDU
ROZŠÍŘIT I V EVROPĚ A USA
Teprve dvaadvacetiletá Dian Pelangi se prakticky přes noc
stala hvězdou módního průmyslu. Stačil k tomu jediný rozhovor pro televizní stanici CNN a indonéská návrhářka se
svou muslimskou kolekcí nadobro vstoupila do světových
vod designu a módy. Mezi její zastávky na cestě po Evropě
patřil i veletrh STYL a KABO 2013 v Brně, kde představila
speciální kolekci pro místní trh.
Kudy vedla vaše cesta k úspěchu?
Úspěch přinesla jen má vlastní snaha. Jsem
návrhářkou rodinné značky Dian Pelangi, kde
jsem zpočátku pomáhala se vším, co se naskytlo. Od designu kolekcí, propagace až po cenovou
strategii. Prostě jsem pracovala spolu s týmem
lidí na chodu naší společnosti. Pak jsem začala
propagovat svou vlastní tvorbu.

jak lidé začali muslimskou módu vnímat. Do té
doby se o ni zajímali jen lidé z muslimských zemí,
ale teď se tato móda dostává i do Evropy a USA.

Jaké jsou reakce na vaše kolekce v Indonésii,
Evropě a USA?
V Indonésii, na Středním východě i v Evropě se
lidem má móda líbí. Nemusí ji totiž nosit jen muslimové. Vždy si dělám průzkum zemí, do kterých
V roce 2010 jste na Jakartském Týdnu módy mířím, a přizpůsobuji kolekci tamním zvykům.
propagovala svou vlastní kolekci a zaujala jste Pro Evropu jsem například připravila doplňky
televizní stanici CNN…
z teplejší látky, protože místní počasí je oproti
Překvapilo mě, že se mnou chtěla CNN mluvit. Indonésii docela chladné.
Rozhovor potom viděl celý svět a pocítila jsem,

Jak byste charakterizovala své kolekce?
Kolekce lze popsat třemi slovy: etnika, barva a nepředvídatelnost. Slovo etnika je odkazem na snahu
dodržet národní tradice a zároveň přinést moderní vzhled. Slovo barva charakterizuje kombinování
různých barev. Pelangi totiž v překladu znamená
duha. A slovem nepředvídatelné naznačujeme, že
většina lidí považuje muslimskou módu za tabu, ale
když spatří náš design, změní názor a chtějí naše
kolekce nosit.
Co plánujete do budoucna?
Chci se stát celosvětově známou indonéskou
designérskou, která je zaměřená na muslimskou
módu. Ráda bych se soustředila především na Evropu a USA, protože tam je muslimská móda zatím
vzácná. To je jeden z mých snů.
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IKONY ČASU: MÓDA
S NÁDECHEM NOSTALGIE
Semestrální práce studentů se liší od zaměření školních institucí. V případě
Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze jsou výsledkem studentské
práce nové oděvy. Jejich zatím posledním projektem je svěží kolekce Ikony
času, kde se setkává minulost se současností a vytváří tím unikátní oblečení
s nádechem nostalgie. „Jde o výsledek práce studentů prvního ročníku, kteří
se inspirovali ikonickými oděvy z minulosti,“ popsal projekt akademický malíř
Česlav Jaroš, pod jehož vedením studenti pracovali.
„Poprvé jsme Ikony času prezentovali počátkem léta na francouzské ambasádě v Praze. A teď
jsme přijeli do Brna,“ uvedl Jaroš. Brněnské výstaviště totiž v druhé polovině srpna patřilo
módním a oděvním veletrhům STYL a KABO, kde se na přehlídkovém molu prezentovala řada módních návrhů. Mezi nimi vyčnívala kolekce Ikony času, která přilákala
pozornost valné většiny návštěvníků. Kdo přišel pozdě, resp. přesně na čas, musel
se smířit s faktem, že místa k sezení jsou zaplněná a přehlídku prostojí. Po krátkém
úvodu moderátora Aleše Zbořila se nad molem rozsvítila světla a za doprovodu
hudby a blesků fotoaparátů začaly ze schodů scházet první modelky.
Už na první pohled bylo vidět, že studenti hledali nápady v dlouhém časovém úseku. „Je tam inspirace korzetem, smokingem, Coco Chanel i například tím klasickým pánským nátělníkem, který byl od 50. let prakticky
standardní součástí svrchního oblečení, neboť jej ve ﬁlmech vytáhli herci
jako Marlon Brando nebo James Dean,“ zmiňuje Jaroš velikány ﬁlmového
plátna.
Studenti se při navrhování inspirovali oděvy, které vznikly před desítkami let a stále si drží moderní trend. Jejich úkolem bylo zpracovat dva modely, první v duchu
prêt-á-porter, čili oblečení pro běžné nošení inspirované klasikou, druhý model se
naopak nesl v duchu nadsázky s odkazem do budoucna.
Ohlasy jsou podle slov Česlava Jaroše pozitivní. Jen je škoda, že v České republice už Ikony času neuvidíme. „Tohle byla poslední výstava v Česku. Další bude
k vidění v říjnu ve Florencii a tím končíme,“ dodává Jaroš, na kterého čekají další
semestrální práce s novými studenty.
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FRESH FASHION PRO MLADÉ
Zpestřením nabídky veletrhů STYL a KABO byla zóna originální mladé módy
Fresh Fashion. „Do premiérového projektu se zapojilo pět ﬁrem a návštěvníci novinku přivítali,“ zhodnotila spoluorganizátora Fresh Fashion Kateřina
Hanko Pletichová, majitelka módní značky Lovemusic.
Co je projekt Fresh Fashion?
Jde o projekt, do nějž se zapojilo pět českých
ﬁrem. Klademe v něm důraz na design a na kvalitní provedení a materiály. Výrobky jsou určené
především mladému publiku, které hledá něco
nového a svěžího.

tisky lesní zvěře. Kolekce nás sice stála hodně
úsilí, ale je úspěšná. Přehlídka měla dobré ohlasy
a jsme spokojení, dokonce už jsme přijali několik
objednávek.

Čím se ještě Lovemusic zabývá?
V současnosti se soustředíme na módu pro
Byla premiéra z vašeho pohledu úspěšná?
mladé a nutno podotknout, že naše výrobky
Myslím, že se povedla. Jsem velmi spokojená jak jsou cenově dostupné pro studenty. Snažíme
se zónou Fresh Fashion, tak s tím, jak se na ve- se udržet kvalitu za dobré peníze. Kromě módy
letrhu daří nám jako Lovemusic. Připadá mi, že nabízíme i bižuterii, módní doplňky a bytové
originální mladá móda na tento veletrh vyloženě doplňky.
patří, hodí se sem.
Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom dále pokračovat v rozvíjení Fresh
S čím novým Lovemusic na veletrh přišla?
Poprvé jsme tady představili naši první ucelenou Fashion a připravit pánskou kolekci. Plánujeme
dámskou kolekci, na které jsme spolupracovali spolupracovat s mladými českými designéry,
s Janou Krčmovou a Bertou Zachrlovou. Propojili více se napojit na školy a využít tak talenty, které
jsme v ní jednoduché tvary s dramatickými po- po studiu nemusí najít uplatnění.
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LEGENDY
SVĚTOVÉ MÓDY
Oscar de la Renta, Emilio Pucci, Elie Saab… Co jméno, to pojem
světa módy. Díky spolupráci s pražským multibrandovým butikem Obsession si aktuální tvorbu těchto tří věhlasných návrhářů
mohli na živo vychutnat návštěvníci veletrhu STYL v exkluzivní
přehlídce připravené speciálně pro tuto příležitost.
„Kolekce Oscara de la Renty byla ukázkou toho, co všechno předvádějí celebrity v Cannes, Nice a na dalších červených kobercích,“ uvedla majitelka butiku Obsession Monika
Ferby. „Na světě snad neexistuje žena, která by nechtěla mít jeho krásné šaty. Jsou jako
z pohádky, a proto není divu, že oblékal první dámy USA.“
Ačkoliv kolekce světoznámých návrhářů nejsou zrovna z levného kraje, prodávají se
dobře. „Butik Obsession jsme otevřeli před třemi lety a za tu dobu jsme prodali 120
modelů podzimní kolekce Oscara de la Renty. Nutno podotknout, že je jednou z našich
nejprodávanějších značek,“ dodala Ferby.
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55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
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Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

MSV 2013

7.–11. 10. 2013
Brno – Výstaviště
Záštita

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

Hospodářská
komora ČR

Asociace malých
a středních podniků
a živnostníků ČR

8.–9. října, pavilon A2
Úspěšný koncept, který propojuje veletrh
s individuálními obchodními kontakty. Mezinárodní
účastníci, zkušení organizátoři akce, ideální
umístění v rámci veletrhu a předem naplánovaná
jednání – to bude letošní Kontakt-Kontrakt.
Pokud máte zájem nalézt kvaliﬁkované
dodavatele a kooperační partnery z celého
světa, navázat kontakty s novými potenciálními
zákazníky a obchodními zástupci či se jen potkat
s kooperačními partnery, pak je Kontakt-Kontrakt
akce přímo pro Vás.
Více informací na
http://kk2013.converve.com/p_index.php.

STROJÍRENSKÝ VELETRH O KLÍČOVÝCH TÉMATECH PRŮMYSLU
Stejně jako v minulých letech, i letos se přibližně třetina vystavovatelů hlásí ze zahraničí, především pak
z Německa, Slovenska, Turecka a Itálie. Jádrem a dominantou veletrhu zůstává obor obráběcí a tvářecí
stroje, kde se představí všichni významní tradiční vystavovatelé.

z oborů MSV, logistické a dopravní služby přešly pod nový veletrh EUROTRANS. Do intralogistiky spadají především obory skladování, manipulace a vnitropodnikové dopravy, které na veletrhu Transport
a Logistika patřily k nejpočetněji zastoupeným.

Druhým největším oborem jsou materiály a komponenty pro strojírenství. Ani zde nebudou chybět lídři
trhu. Číslem tři v počtu vystavovatelů bude obor elektronika, automatizace a měřicí technika. Chybět
nebude ani tradičně silně obsazený obor zpracování plastů. Zcela nově je koncipována prezentace
dopravních a logistických oborů. Letos se sice nekoná se veletrh Transport a Logistika, ale jeho obsah
v rámci strojírenského veletrhu zůstává. Zatímco vnitropodniková logistika, tj. intralogistika je jedním

Hlavním tématem je Automatizace
Hlavním tématem MSV 2013 bude projekt AUTOMATIZACE – průřezová prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky, která je součástí všech deseti oborových celků veletrhu. Vzhledem
k významu průmyslové automatizace a trvalému zájmu vystavovatelů se pořadatelé rozhodli povýšit
původní bienále na každoroční součást MSV.
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Packaging Live
pavilon A2
Letošní Packaging Live je inovovaný – provoz
balicí linky je rozdělen na dvě samostatná automatická pracoviště, propojená manuálním
úsekem. První z pracovišť je plně automatizované, představí se v něm v sekci balení skládačka
i zavíračka kartonů doplněná o manipulačního
robota a značicí technologie. Na tento úsek naváže manuální část – ruční sponkování kartonů,
ruční vkládání krabiček do velkých krabic a instalace vzduchových i papírových výplní na dopravníku.

Šalina pub: starobrněnský unikát na MSV
3D Print Days - Brno 2013
8.–9. října, Výstaviště Brno, pavilon E
Druhý ročník konference o aktuálních trendech, novinkách a zajímavých aplikacích v oblasti
3D tisku. Konference proběhne jako oﬁciální součást odborného doprovodného programu
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně od 8. do 9. října v kongresovém pavilonu
E, sál E2. V předsálí konferenčního sálu dostanou možnost vystavit svoje produkty klíčoví
dodavatelé softwaru a hardwaru pro 3D tisk na českém trhu, a také bude možnost získat
podrobnější informace o jednotlivých produktech.

Od června letošního roku brázdí koleje města Brna český unikát: Starobrno Šalina pub,
první šalina, která neslouží jen k přepravě cestujících, ale i k jejich občerstvení a pobavení.
Starobrno Šalina pub bude k vidění také na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Od 7.
do 11. října 2013 (s výjimkou 8. října) se tak budou moci osvěžit starobrněnským pivem
a dalšími nápoji v tomto netradičním prostředí i návštěvníci největšího průmyslového veletrhu ve střední a východní Evropě na brněnském výstavišti.

Robotický park
JOB Fair,
10. řijna, pavilon A2
Příležitost pro studenty a absolventy technických škol informovat se o pracovních příležitostech, které nabízejí významné ﬁrmy ve strojírenství, elektrotechnice, energetice, automobilovém průmyslu a dalších příbuzných oborech. Součástí veletrhu pracovních příležitostí je také
doprovodný program. Více informací o letošním JOB Fair najdete na www.jobfairmsv.cz.

V rámci projektu Automatizace, tedy zvýrazněného oboru MSV, bude v pavilonu Z k vidění
robotický park. Firmy jako např. Blumenbecker,
ABB, Mesing či ELCOM budou prezentovat roboty, které jsou jinak k vidění pouze kvaliﬁkovaným odborníkům za zdmi továren. Spolupořadatelem akce je Českomoravská elektrotechnická
asociace.

fairherald

26

EUROTRANS 2013 - autoservisní technika, železniční doprava
a logistika
První ročník dopravního veletrhu EUROTRANS 2013 se bude konat souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem MSV v říjnovém termínu na brněnském výstavišti. Veletrh
bude umístěn v hale G2, na volné ploše H a v kolejišti u pavilonu A.
Veletrh EUROTRANS vznikl přesunem veletrhu užitkových automobilů a servisní techniky AUTOTEC do dvouleté periodicity v lichých letech a rozšířením o téma transportu a logistiky a kolejové
dopravy. Souběhem s MSV získá první ročník veletrhu dostatek návštěvníků s respektováním potřeby přivést na výstaviště zákazníky vystavovatelů veletrhu EUROTRANS, synergické výhody pro
vystavovatele plynoucí z přítomnosti vystavovatelů průmyslových oborů a dopravy a naváže na tradiční prezentaci kolejových vozidel a transportních a logistických služeb na MSV. Na výstavní ploše
veletrhu EUROTRANS se představí přes 80 vystavovatelů, mezi nimi budou dominovat vystavovatelé
autoservisní techniky.
Na konferenci Mobilita budoucnosti se bude diskutovat o aktuálních problémech v dopravě
Konference MOBILITA BUDOUCNOSTI je hlavním doprovodným programem veletrhu EUROTRANS. Konference pokrývá aktuální témata z oblasti dopravy, její první části se zúčastní nejvýznamnější čeští odborníci na dopravu jako členové diskusního fóra EURO REGIONAL Jihomoravský kraj.







Diskuse EURO REGIONAL bude úvodní částí konference i zahájením veletrhu. Účastníci diskuse
se budu věnovat aktuálním problémů v dopravě a budou také reagovat na příspěvek ing. Karla Pospíšila, ředitele Centra dopravního výzkumu, který bude diskusi předcházet.
Seminář Elektrické autobusy pro město proběhne pod záštitou Sdružení dopravních podniků.
Na semináři se účastníci dozví o současných technologiích pro elektrické autobusy, o provozních
zkušenostech dopravců s elektrickými autobusy a o ﬁnančním a sociálně ekonomickém hodnocení
elektrických autobusů a problémech jejich ﬁnancování.
Devátý říjen bude patřit autoservisní technice. Dopoledne proběhne slavnostní vyhlášení soutěží
autoservis roku 2013, autoopravář roku 2013, pneuservis roku 2013 a škola vyučující autoobory
2013. Odpoledne mohou návštěvníci vyslechnout přednášky shrnuté pod název Logistická řešení
pro autoservisy.
Tématem posledního dne je doprava v Jihomoravském kraji a v Brně. V této části konference
bude mimo jiné prezentován plán rozvoje dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji do roku
2020 nebo výsledky projektu Elektromobilita ČEZ.
Od 8. do 9. října proběhne na výstavišti v Brně také konference BRNOSAFETY 2013 zaměřená na
bezpečnosti silničního provozu.

PODROBNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM >>
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VELETRH S VŮNÍ DŘEVA
Ve dnech 22.–25. října se na brněnském výstavišti uskuteční již
tradiční mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský
průmysl WOOD-TEC. Tento svátek všech milovníků dřeva se koná
jednou za dva roky a letos jde již o třináctý ročník.
WOOD-TEC se za dobu svého konání dostal do popředí významných veletrhů v tomto oboru a získal
postavení klíčového odborného veletrhu v oblasti
zpracování dřeva v novém prostoru Evropské unie.

13. mezinárodní veletrh
pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Brno – Výstaviště
22.–25. 10. 2013
www.wood-tec.cz

O vysoké odbornosti a kvalitě veletrhu svědčí i silná podpora odborných asociací, sdružení,
státních institucí a mediálních partnerů. Mezi nejvýznamnější patří podpora evropského sdružení
výrobců dřevozpracujících strojů EUMABOIS,
jehož členskými svazy je hodnocen jako jeden
z nejdůležitějších veletrhů v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.
V letošním roce obsadí WOOD-TEC opět nejmodernější část brněnského výstaviště, a to pavilony
pavilo
P, F a přilehlé volné plochy. Odborní návštěvníci sse
šedesáti
mohou těšit na prezentaci více než sto šedesá
ﬁrem a společností z deseti zemí.

Populárně naučná soutěž
Poznejte naše dřevo
Podstatou soutěže bude přiblížení domácích
dřevin široké veřejnosti všech věkových kategorií.
Soutěžící se během soutěže mohou dozvědět, jak
rozeznat jednotlivá dřeva, a to jak mikroskopicky, tak
makroskopicky. Zároveň si budou moci vzorky osahat
a porovnat jejich tvrdost, barvu, lesk, vůni, ale i další
vlastnosti. Na vystavených posterech (plakátech)
budou zároveň zobrazeny a popsány hlavní zástupci
tuzemských dřevin.
Soutěž bude probíhat od 9:00 do 12:00 hodin
všechny dny veletrhu na výstavním stánku Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
v pavilonu P, vyhlášení a předání cen bude probíhat
každý den ve 12.30 hodin na tomtéž stánku.

Doprovodný program – Dřevo jako materiál
1. den – úterý 22. října
Pokrokové materiály, design a technika
v nábytkářství

2. den – středa 23. října
Dřevo jako materiál a výrobky
z přírodních surovin

3. den – čtvrtek 24. října
Vzdělávací projekty

Podrobný doprovodný
program najdete zde >>
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V MOSKVĚ HLEDEJTE ČESKÝ DŮM,
BUDETE SE CÍTIT JAKO V ČESKÉ REPUBLICE
Pokud máte naplánován delší pobyt v hlavním městě Ruské federace, určitě byste si měli najít čas k návštěvě Českého centra – Českého domu Moskva, který je součástí sítě dvaadvaceti Českých center
v zahraničí. „Mezi základní funkce Českého domu patří všeobecná
prezentace a popularizace České republiky, a s tím související i propagace BVV veletržních akcí. Touto činností bychom rádi podpořili
a zvýšili zájem ruských ﬁrem o účast na veletrzích v Brně,“ říká ředitel Českého domu Moskva Mgr. Jiří Podhola.
Můžete charakterizovat Český dům
a popsat služby
které nabízíte?
České centrum –
Český dům Moskva
(ČC-ČDM) je součástí sítě dvaceti dvou
Českých center působících v zahraničí.
Věcným
rozsahem
činností, charakterem
a objemem poskytovaných služeb je však
ČC-ČDM v porovnání
s ostatními Českými
centry ojedinělý. Vedle
obecné reprezentace
a popularizace České
republiky v návaznosti na aktivity našeho Velvyslanectví ČR v Ruské federaci, jehož jsme formálně
nedílnou součástí, je ČC-ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce
českých ﬁrem v Ruské federaci i pro individuální
české cestovatele. ČC-ČDM je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí –
disponuje 122 kancelářemi, 132 byty a 87 hotelovými pokoji. K dispozici jsou dále konferenční
místnosti, salonky, business centrum, restaurace,
pivnice, bar, tělocvična, venkovní hřiště, posilovna,
sauna a další. Naše služby pak doplňuje přítomnost lékařské ambulance, dislokovaného pracoviště Nemocnice na Homolce. Dodám, že České
centrum – Český dům Moskva se navíc nachází
přímo v centru Moskvy, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu.

Komu slouží a k čemu je určen? Využívají jeho
služeb spíše české, nebo ruské subjekty?
České centrum – Český dům Moskva je zaměřen prioritně na podporu českých ekonomických
subjektů a českých občanů působících nebo cestujících do Ruské federace s tím, že hlavní důraz
je kladen na podporu exportních aktivit českých
podnikatelů a společností. Spektrum možností ČC-ČDM je velice široké a stranou nezůstávají
ani individuální čeští cestovatelé, kteří do Moskvy
přijíždějí a kteří oceňují možnost ubytování prakticky ve středu města v dosahu chůze od hlavních
moskevských turistických atrakcí, bezpečné zázemí, služby na vysoké úrovni, výtečné jídlo i pravé české pivo, které pravidelně dovážíme z ČR.
Ruským subjektům pak naopak nabízíme opět
prostřednictvím business centra informační servis o českých podnikatelských subjektech včetně
možnosti vyhledávání vhodných obchodních partnerů v ČR, o výstavách a veletrzích a další obecné
informace o České republice.
V Moskvě se koná celá řada veletrhů, které
mohou být zajímavé pro prezentaci českých
ﬁrem. Co vše České centrum – Český dům
Moskva může zájemcům o aktivní prezentaci nabídnout?
Český podnikatel nebo společnost může plně využít v době konání výstavy nebo veletrhu v Moskvě
prostory pro prezentaci svých výrobků nebo služeb, pro obchodní a ﬁremní setkání, pořádání
banketů, pracovních jednání a dalších obchodně-společenských akcí. Pro přehled o kompletních
informacích o námi nabízených službách doporučím navštívit naše webové stránky http://www.
czechcentres.cz/ceskydum
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Mezi vaše aktivity patří mimo jiné také popularizace České republiky. Mohl byste
představit nějaké programy, prezentující tuzemskou kulturu a obchod?
Přípravou programu prezentace a propagace
české kultury je od 1. července 2013 pověřeno České centrum Moskva a realizace tohoto
programu následně probíhá v úzké spolupráci
s českými institucemi. České centrum-Český
dům Moskva v rámci našich možností zajišťuje
především logistickou podporu při cestách a kulturních představeních představitelů české kulturní scény v Moskvě. ČC–ČDM se pak zaměřuje
především na podporu exportu a na poskytování
business služeb pro české podnikatelské subjekty. Rád bych v této souvislosti zmínil pravidelný
proexportní seminář určený českým podnikatelům, který ČC-ČDM pořádá a kde seznamujeme
zájemce s podmínkami podnikání v Ruské federaci. V dubnu letošního roku jsme uspořádali již
9. ročník pod názvem “Aktuální situace na ruském trhu – nové výzvy a možnosti“ a není bez
zajímavosti, že se ho zúčastnilo více než 170 zástupců českých ﬁrem.
Co pro Vás bude největší výzvou ve Vaší
nové roli ředitele ČC-ČDM?
Hlavní a logickou prioritou bude snaha o zajištění dostatečného množství ﬁnančních prostředků
pro investice do komplexu ČC-ČDM tak, aby bylo
možné zvyšovat komfort a spokojenost našich
klientů. Rozhodně se chci také zajímat o možnost dobudování dodatečných nájemních prostor
v rámci současných kapacit, abychom dokázali
uspokojit rostoucí poptávku klientů. Pochopitelně
svoji úlohu vidím také v dalším rozšiřování služeb
a v hledání inovací, které mohou přilákat ČC-ČDM
více klientů. Poslední, ale neméně důležitou úlohou je pak soustavné vzdělání zaměstnanců včetně našich místních sil, na kterých závisí úroveň
poskytovaných služeb.

Na jaké bázi funguje vaše spolupráce s BVV?
Snažíme se v rámci činnosti našeho business
centra informovat o akcích BVV a zajišťovat BVV
propagaci. Jsem přesvědčen o prospěšnosti akcí
BVV a věřím, že řada ruských ﬁrem míří na veletrhy
do Brna a vnímá je jako výtečnou platformu pro
svoji prezentaci nebo naopak pro hledání partnerů na české straně. Zástupce Českého centra –
Českého domu Moskva se pravidelně účastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
a byl bych rád, kdyby se to podařilo i letos. TěChystáte nějaké změny a novinky v ČC-ČDM? ším se, že v rámci Ruského dne na tomto veletrDůležité pro naše klienty je, že v příštím roce ne- hu budu mít možnost se setkat nejen se známými
máme v plánu měnit, a tedy zvyšovat ceny ná- tvářemi, které pravidelně vídávám u nás v Českém
jmů bytů, kanceláří a hotelových pokojů. Změnu centru – Českém domě Moskva, ale setkám se
naopak chystáme v oblasti komunikace s našimi i s případnými budoucími exportéry, kteří se teprve
klienty. Rádi bychom je více vtáhli do života v ČC- na ruský trh chystají vstoupit. Za České centrum –
-ČDM, blíže je seznamovali s novinkami a intenziv- Český dům Moskva pak mohu slíbit, že se pokuněji zjišťovali jejich názory, doporučení a připomín- síme jim maximálně vyjít vstříc a ulehčit jim první
kroky v Ruské federaci.
ky a následně s nimi pracovali.
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KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 2013/14
2013

říjen– prosinec

7.–11. 10. MSV 2013

6.–9. 3. PRODÍTĚ

7.–11. 10. Automatizace

6.–9. 3. RYBAŘENÍ

8.–10. 10. EUROTRANS

6.–9. 3. MOTOSALON 2014

8.–9. 10. BRNOSAFETY 2013
19. 10. MotorTechna Brno

18.–21. 3. AMPER
30. 3.–3. 4. TECHAGRO

20.–26. 10. Kongres Medical Summit Brno

30. 3.–3. 4. Silva Regina

22.–25. 10. WOOD-TEC

30. 3.–3. 4. ANIMAL VETEX

5.–8. 11. GAUDEAMUS
7.–10. 11. SPORT Life

30. 3.–3. 4. BIOMASA
12. 4. MotorTechna Brno

7.–10. 11. Caravaning Brno

23.–26. 4. DSB

8.–10. 11. Dance Life Expo

23.–26. 4. IBF

16.–17. 11. MINERÁLY BRNO

23.–26. 4. MOBITEX

22.–23. 11. Veletrh středních škol

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

22.–24. 11. IN-JOY

23.–26. 4. ENVIBRNO

6.–15. 12. VÁNOČNÍ TRHY
celoročně EDEN 3000
¨

2014

leden–září

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

23.–26. 4. URBIS INVEST
Výroční sjezd České
4.–7. 5.
kardiologické společnosti
9.–11. 5. Animefest
15.–19. 5. AUTOSALON Brno
16. 5. Vystec Fest
22. 5.

Service Delivery Forum
International 2014

17.–19. 8. STYL
17.–19. 8. KABO
5.–6. 9. Zelený svět 2014
13.–14. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

25.–28. 2. SALIMA
25.–28. 2. MBK
25.–26. 2. VINEX

25.–28. 2. INTECO
25.–28. 2. EMBAX
25.–28. 2. PRINTexpo

www.bvv.cz/kalendar

Změna termínů vyhrazena

