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loni úspěšně představený projekt DANCE LIFE EXPO. Svým programem se obrací jak k aktivním účastníkům, tak k běžným návštěvníkům se zájmem o hudbu
a taneční umění nejrůznějších stylů.
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Neodmyslitelnou součást předvánoční
Zmíněný veletrh vzdělávání se bude čás- atmosféry tvoří Vánoční trhy na brněntečně termínově překrývat se sportovním ském výstavišti, tentokrát v termínu od
veletrhem SPORT Life, jehož doprovod- 6. do 15. prosince. Svou nabídkou cíleně
ný program je letos rozšířen o téma cyk- nechtějí konkurovat obchodním řetězlistiky. Souběžně, tedy ve dnech 7.–9. cům, naopak se každoročně snaží nálistopadu, proběhne Mezinárodní výsta- vštěvníky upoutat spíše produkty malých
va karavanů a obytných automobilů CA- výrobců a krajovými specialitami.
RAVANING BRNO, která patří k předním
akcím svého druhu v České republice
i ve střední a východní Evropě.
Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Ve dnech 16. a 17. listopadu se bude
pořádat podzimní běh Mezinárodní prodejní výstavy minerálů, fosilií, šperků
a přírodnin. Její 29. ročník tvoří jednu
z nejvýznamnějších mineralogických akcí
v České republice.

Podobnou tematickou náplň jako veletrh
GAUDEAMUS bude mít Veletrh středních škol, věnovaný – jak z názvu plyne
– oblasti středoškolského vzdělávání.
Veletrh WOOD-TEC, pořádaný v posled- Proběhne ve dnech 22. a 23. listopadu.
ní říjnové dekádě, opět potvrdil svoje
prestižní postavení, vysokou odbornost
a kvalitu mezi veletrhy v oboru dře- Shodný termín konání, jen o den delvozpracujícího a nábytkářského průmys- ší, bude mít premiéra projektu IN-JOY
lu ve střední a východní Evropě. Stejně s podtitulem Festival zábavy. Půjde
jako na minulém ročníku se zde i letos o nový a jedinečný zdroj zábavy pro
prezentovali všichni klíčoví vystavovatelé. mladé se zaměřením na všechno, co je
Veletrh je tak věrným obrazem aktuálního aktuálně „in“. Mladí – a nejen oni – zde
najdou sekce orientované na street
stavu a úrovně trhu v tomto oboru.
sports, grafﬁti a street art, music and
bands, games, technologies, dance
Veletrh vzdělávání GAUDEAMUS si po- and DJ´s, photo and camera, mask and
stupně vydobyl pozici nejvýznamnějšího costumes. A to vše v podobě show, zázdroje informací o možnostech pomatu- bavy, workshopů a soutěží. Dny 22.–24.
ritního a celoživotního studia. Na brněn- listopadu jsou tedy na výstavišti vyhrazeském výstavišti se bude konat ve dnech ny festivalu zábavy.
5.–8. listopadu.

Na veletržní dny vyhrazené bezprostředně sportu naváže v neděli 8. listopadu

Vydaná
čísla
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55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu
opět ukázal kvalitu české
průmyslové produkce a její
konkurenceschopnost,
díky níž se zásadním způsobem podílí na výsledcích exportu České republiky. Účast předních evropských
a světových výrobců zároveň dosvědčila, že český a středoevropský trh i nadále zůstává velmi atraktivním odbytištěm.
Jubilejní ročník s účastí 1551 vystavovatelů z 28 zemí, přičemž 46 % ﬁrem bylo
ze zahraničí, navíc dal domácím podnikům naději, že se stane mezníkem mezi
dlouhodobou recesí a opětným nastartováním ekonomiky.
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KOUZLO 3D TISKU

Mezinárodním strojírenským veletrhem hýbal 3D tisk. Unikátní technologie, která byla původně zaměřena na rychlou výrobu prototypů, se pomalu dostává i do domácností.
„U modelářů, kutilů a lidí s konstrukčním umem 3D tiskárna skvěle zapadne,“ řekl Jan Homola, šéfredaktor časopisu
Konstruktér a serveru www.3d-print.cz.
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Co si máme představit pod pojmem 3D tisk?
Jedná se o technologii používanou v řadě
segmentů výroby, zejména pak ve dvou typech. Prvním je tzv. rychlá výroba prototypů,
druhým je finální výroba produktů.

stále narážíme na vysokou cenu materiálů, ale
papír je v tomto případě velice levné médium.

V jakých oborech se 3D tisk využívá?
Tento druh tisku má velký potenciál ve zrychlení vývojového a výrobního procesu. Je nutné
Jak 3D tisk funguje?
podotknout, že 3D tisk není určen primárně
Lze si jej jednoduše představit jako stavbu pro sériovou výrobu, naopak exceluje v kuvčelího plástu. V konkrétní struktuře na sebe sové výrobě a doslova nepřekonatelný je
skládáte jednotlivé vrstvy a tím stavíte proto- v momentě, kdy součástky nelze vyrobit jityp nebo finální výrobek. Procesů výroby exis- nými technologiemi. Jako příklad uvedu ježtuje několik. Probíhá buď na bázi práškové ka v kleci. Pomocí 3D tisku ho vyrobíte naráz
technologie, kdy stroj nanese vrstvy prášků a v takovém tvaru, že nikdy nepůjde vyndat.
a laserem je speče, nebo tavením plastového V takovém případě je 3D tisk nedocenitelný.
vlákna. Mimochodem na veletrhu MSV byla Pokud jde o konkrétní obory využití, najdeme
i 3D tiskárna na papír se schopností vytvářet jej ve strojírenství, slévárenství, automobilofotorealistické papírové výtisky. Je to praktic- vém průmyslu, letectví nebo medicíně. Právě
ky další ohromný krok kupředu, jelikož neu- medicína je obzvlášť zajímavá. Organické tva-
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ry v našem těle jsou velmi obtížně vyrobitelné,
zatímco pomocí 3D tisku vám prostřednictvím získaných dat například vytisknou kyčel
a poté se vytvoří přesná kopie z titanu nebo
ušlechtilé ocele.
Myslíte si, že 3D tiskárny mohou mít využití
i v domácnostech?
V tuto chvíli jsem k tomu skeptický, byť 3D
tisku maximálně fandím. Nesouhlasím totiž se
zkresleným marketingem a prezentací v běžných médiích, kde používají spojení jako 3D
tisk do každé domácnosti a možnost tisku
téměř čehokoliv. Ona to není úplně pravda
a v lidech to vyvolává přehnaná očekávání. 3D
tiskárna není mikrovlnka s jedním tlačítkem.
Stále musíte disponovat určitými technickými
vědomostmi, abyste měli správná data a na
základě nich tvořili. U modelářů, kutilů a lidí
s konstrukčním umem 3D tiskárna skvěle zapadne, ale nebude to fungovat u spotřebitelů, kteří si tiskárnu postaví vedle mikrovlnky,
a když se jim něco rozbije, tak si to vytisk-

nou. Ještě tu máme opravdu velkou bariéru
na straně technických vědomostí.
Jaká je historie 3D tisku?
Ačkoliv se o 3D tisku masivně hovoří až v posledních letech, technologie je stará více než
čtvrt století. Její počátky můžeme datovat do
poloviny osmdesátých let minulého století.
Proč o 3D tisku slyšíme až nyní?
Protože končí patenty na technologie 3D tisku, které si výrobci chránili. Největší zemětřesení na trhu způsobil rok 2009, kdy vypršel
jeden z mnoha patentů, což umožnilo, aby
se této technologie chopili i jiní výrobci, čímž
výrazně srazili cenovou laťku. Hovoříme tady
skutečně o velkém zlevnění z milionů na desítky tisíc korun.
Jaké má 3D tisk výhody?
Velká výhoda tkví ve zrychlení procesu výroby,
je však potřebovat integrovat 3D tisk tam, kde
má smysl. Neroubovat ho do sériové výroby.
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Lidé bývají zmanipulováni masmédii, která jim namlouvají o 3D tisku něco, co není
pravda. Výhodou této technologie je urychlení realizace výrobku, schopnost tvořit bez
potřeby formy.
Má 3D tisk nějaké nevýhody?
Jak jsem již zmiňoval, má omezené aspekty
využitelnosti a není určen pro sériovou výrobu. Další nevýhodou je vyšší pořizovací
cena. Profesionální tiskárny si budou držet
cenovou hladinu nehledě na přísun tiskáren
do domácností a malých firem.
Jak je na tom 3D tisk v České republice?
V České republice má 3D tisk poměrně dlouhou tradici. První tiskárna se zde představila
už v roce 1996 a v té době ještě nikdo pořádně nevěděl, o co jde. Mohl bych jmenovat
zhruba deset firem, které se v ČR profesionálně věnují prodeji 3D tiskáren a souvisejících služeb.
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ROBOTICKÝ PARK
V pavilonu Z byl během Mezinárodního strojírenského veletrhu otevřen park pro veřejnost. Ačkoliv se nejednalo o ten
tradiční venkovní park se zelení a lavičkami, návštěvníci
55. ročníku veletrhu nebyli zklamáni. Jednalo se totiž o robotický park s prezentací robotů, které jsou jinak zavřené
v útrobách továrních hal.
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„Robotický park je novým projektem MSV,
který zdůrazňuje obor Automatizace,“ řekl na
úvod ředitel Českomoravské elektrotechnické
asociace Ing. Jan Prokš, Ph.D. „V letošním
roce bylo v rámci Automatizace k vidění přes
dvě stě firem a ty s těmi nejlepšími exponáty jsme koncentrovali do robotického parku,“
dodal Prokš.
Projekt vznikl ve spolupráci Českomoravské
elektrotechnické asociace a brněnských veletrhů. K vidění byla robotická ramena, přístroje na měření nanometrických délek nebo diagnostické systémy. Zajímavostí byl i testovací
robot v automobilovém průmyslu. Nenápadné
mechanické rameno za průzračným sklem po
celou dobu konání veletrhu mačkalo plynový
pedál a tlačítka na palubní desce, čímž de-
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monstrovalo svou každodenní testovací práci
za zdmi továrních hal.
„Naším cílem bylo představit to nejlepší, co
v tuzemské robotice najdeme,“ pokračoval
Prokš. „Zájem odborné a laické veřejnosti byl
zřejmý, a to nás těší. Bylo to dáno i tím, že
před veletrhem byl v médiích nejčastěji skloňován právě robotický park,“ uzavřel Prokš.
Českomoravská elektrotechnická asociace
má přibližně sedmdesát členů z elektrotechnického průmyslu a souvisejících oborů. Asociace se snaží prosazovat své zájmy zejména
ve státní a veřejné správě a na Mezinárodní
strojírenský veletrh přijela dle Prokšových slov
proto, aby její členové prezentovali své výrobky nejen mezi sebou, ale i svým zákazníkům.

ŠALINA PUB: S PIVEM V RUCE
PO CELÉM BRNĚ
Nastoupit do tramvaje, nechat si načepovat pivo, usednout
na jedno z 38 sedadel a kochat se výhledem z okna na centrum Brna. Takové možnosti skýtá unikát jihomoravské metropole – Šalina pub čili tramvaj, která vás povozí a ještě vám
v ní načepují pivo.
Starobrněnská Šalina pub vznikla podle návrhu
architekta Patrika Kotase v dílnách Dopravního podniku města Brna. Rekonstrukce tramvaje typu K2R trvala tři měsíce a podíleli se na ní
brněnský dopravní podnik, ﬁrma SNIP a pivovar
Starobrno.
Zvenku vypadá tramvaj velmi nenápadně, jen
kompletně polepený exteriér v barvách pivovaru
Starobrno napovídá, že se asi bude lišit od jiných
tramvají křižujících město Brno. Nastoupíte-li do
ní třetími dveřmi (další dveře jsou zaslepeny), nabídne se vám pohled na skutečný výčep, stolky,
držáky na pivo a celkově příjemně zařízený interiér. Nechybí ani sociální zařízení, audio a videosystém nebo WiFi.

„Správný Brňák jezdí šalinou a pije Starobrno.
Jsme hrdí na to, že jsme s Dopravním podnikem města Brna zrealizovali krásný projekt.
Brňané, ale i turisté si tak mohou užít tyhle
dva fenomény v jednom,“ okomentoval restaurační soupravu Petr Syřiště, marketingový
šéf Starobrna.
Šalina pub nabízí 38 míst k sezení a 17 k stání.
V případě, že byste chtěli uspořádat řekněme
netradiční oslavu narozenin, vyjde vás například dvouhodinový pronájem šaliny se sudem
jedenáctistupňového piva, nealkoholickými
nápoji, obsluhou a produkčním servisem na
rovných 5280 korun.
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AUTOMOBILOVÝ PRŮM
Snad každý obor má své každoroční zhodnocení a pravidelně oceňuje ty nejlepší v daném odvětví. Může to být ﬁlmový a hudební průmysl, ale třeba i stavebnictví. Je tedy logické, že i v automobilovém průmyslu najdeme prestižní
udělování cen – a to se týká i služeb. V rámci veletrhu Eurotrans, který se konal souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem, totiž proběhlo slavnostní vyhlášení soutěží Autoservis roku, Pneuservis roku, Autoopravář roku
a Škola vyučující autoobory 2013.
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MYSL MÁ SVÉ OSKARY
Autoservis roku
Ve čtveřici oborů soutěžila řada ﬁrem
a institucí, vítěz však mohl být jen jeden. V kategorii Autoservis roku si
cenu odnesla brněnská ﬁrma Autoservis BSAuto Brno, která se specializuje na servis značek Opel, Chevrolet a Saab. V České republice působí
od roku 1996 a dnes má své pobočky
v Praze a Brně.

Pneuservis roku
Z titulu Pneuservis roku 2013 se radovala pražská společnost ContiTrade
Services se sítí Best Drive. Prvenství
v této kategorii si ﬁrma zasloužila širokou nabídkou pneumatik renomovaných výrobců, litých kol, disků a kompletního servisu v oblasti přezouvání
pneumatik.

Autoopravář roku
Mechanici v servisech jsou většinou
bezejmennými postavičkami, které se
o váš automobil starají bez vaší přítomnosti. Právě tito lidé mohou prostřednictvím soutěže vystoupit ze stínu
garáží a zaujmout odbornou porotu.
Letos se to podařilo Petrovi Brůhovi,
který přes dvacet let pracuje v pražském autoservisu Jíša. Za svou práci
si z veletrhu Eurotrans odnesl pohár,
diplom a ﬁnanční dar.

Škola vyučující autoobory
Aby se v servisech pohybovali mechanici jako Petr Brůha, je nutné takové
odborníky nejprve vychovat. V tomto
směru se letos nejlépe dařilo Integrované střední škole automobilní v Brně,
která získala titul nejlepší školy zaměřené na autoobory.
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SPOTŘEBA DŘEVA MĚ
SVÉ PRIORITY

S rostoucí cenou energií se řada domácností vrací k vytápění dřevem, čímž
se zvyšuje jak poptávka, tak i spotřeba dřeva. Trend energetické využitelnosti
této obnovitelné suroviny proto stoupá na úkor dřeva jako materiálu.
Zásoby dřeva jsou ohromné. Jedná se o miliardu metrů krychlových, z nichž se zpracovává zhruba
půl miliardy tun dřeva, přičemž v současnosti se asi 50 % zpracovává jako materiál a 30 % slouží
k energetickému využití. „V roce 2030 tomu bude obráceně. Energetické využití dřeva je očekáváno v daleko větší míře než jeho využití jako materiálu. Chceme najít způsob, jak zpracovávat dřevo
účinněji,“ řekl na veletrhu WOOD-TEC prorektor Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně Karel Kontorád.
Česká republika má v lesnictví obrovskou tradici a porostů je dostatek. Nicméně těží se jen 60 %
potenciálu všech zásob dřeva. „Vytváříme totiž sami sobě taková opatření, abychom nebyli schopni
produkt vyrobit za konkurenceschopných podmínek,“ upozornil na veletrhu WOOD-TEC Ing. Tomáš
Pařík z České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví.
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další foto >>>
V podstatě tím chtěl říct, že obor lesnictví musí jít s dobou a aplikovat nové technologie, inovovat
a reagovat na výsledky výzkumu. Ačkoliv se zásoba dřeva v českých lesích zvyšuje, efektivní práce
se dřevem funguje jen u klíčových zpracovatelů. Naopak u středních a malých zpracovatelů pokračuje stagnace. Těžba v roce 2010 dosáhla hodnoty 17 milionů metrů krychlových, přičemž běžný
přírůstek činil asi 22 milionů metrů krychlových. V roce 2040 má být podle odhadu odborníků přírůstek asi 23 milionů metrů krychlových, ale těžba klesne na 15 milionů.
V roce 2012 byly zásoby dřeva v českých lesích 681 milionu metrů krychlových, což je více než dvojnásobek stavu v roce 1950. V současnosti pokrývají lesy 35 % rozlohy České republiky a při zprůměrování ročního přírůstku nám vyjde, že za jednu sekundu vznikne 0,6 metrů krychlových dřevní
hmoty. Za 108 sekund tak vyprodukují české lesy dostatek dřeva na realizaci rodinné dřevostavby.
Co se týče zalesnění, nejlépe je na tom země tisíce jezer – Finsko, které ze 72 % pokrývá zalesněné
území. Nejhůře je na tom naopak Irsko, které má jen 8 %.

fairherald
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SPORTOVNÍ SHOW
S EXHIBIČNÍMI ZÁVODY
A VYSTOUPENÍM
VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ
Běhat, skákat, létat a dokonce i plavat se bude na sportovním veletrhu SPORT
Life na brněnském výstavišti od 7. do 10. listopadu. Vyzkoušet můžete na
třicet nejrůznějších sportů a pohybových aktivit, některé dokonce společně
s předními českými sportovci.

Sportovat s pořádnou výbavou
Sportovní veletrh SPORT Life je především přehlídkou sportovního vybavení mnoha českých
a zahraničních značek. Letos je jich přihlášeno
na dvě stě a nechybí mezi nimi prestižní loga
jako ASICS, ADIDAS, Black Diamond, CRAFT,
DYNAFIT, GUMOTEX, HUDY sport, HUSKY, La
Sportiva, MAMMUT, MILLET, NAMCHE, PELLS,
POLAR, RELAX, ROCK POINT a plejáda dalších.

BIG JUMPING PARTY a strhující
taneční show

Neobvyklá párty se na veletrhu SPORT Life naplno rozjede v pátek 8. listopadu. Zapojí se do
ní na čtyři sta příznivců pohybu, přesněji řečeno
příznivců skákání na ﬁtness trampolínách. Kromě jumping cvičení a zábavy se účastníci pokusí
vytvořit český rekord v co největším počtu současně skákajících na trampolínách. A nebudou
jediní! V tanečním pavilonu E při souběžně konaLetět jako pták nebo se vrhnout ném festivalu DANCE LIFE EXPO zase proběhne
v sobotu 9. listopadu pokus o zdolání českého
Tarzaním skokem
rekordu v co největším počtu tanečníků jedné
Veletrh SPORT Life přinese spoustu sportovních choreograﬁe.
zážitků, které si můžete vychutnat na zemi i ve
vzduchu. Například třicet metrů dlouhý lanový
Barmský most vás vynese ke stropu pavilonu MIZUNO podzimní sedmička
a vy si vychutnáte pohled z ptačí perspektivy. a GIGATLON prověří vaši
Ve výšinách se octnete i na sto metrů dlouhé la- kondičku
novce. Otrlejší návštěvníci se mohou vrhnout tzv. Masovou sportovní akcí při veletrhu SPORT Life
Tarzaním skokem nebo si budou moci vyzkoušet bude běh, který v posledních dvou letech zažívá
slanění ve volném prostoru.
velký „comeback“. Není divu, je to sport, který jde
provozovat téměř kdekoliv a kdykoliv. Výhodou je
možnost spojit běhání s pobytem v přírodě a odreagovat se tak od denního shonu. Na výstavišti
Velkou událostí veletrhu SPORT Life bude sobot- můžete poměřit své síly s dalšími třemi stovkami
ní Mezinárodní pohár České republiky v muaythai běžců v běžeckém závodě MIZUNO podzimní
neboli v thajském boxu. V ringu se utkají závod- sedmička nebo v netradičním GIGATLONU, kteníci z České republiky a dalších sedmi zemí. rý odstartují dva přední čeští sportovci, triatlonisPro většinu zúčastněných je to zároveň příprava ta Filip Ospalý a reprezentantka ve sportovním
a test na nadcházející mistrovství světa. Bude se aerobiku Denisa Barešová.
bojovat pyramidovým způsobem podle pravidel
světové asociace IFMA, kdy jedině vítěz může
postoupit do dalšího kola.

Přijďte se podívat na nejlepší
muaythai závodníky!
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OSOBNOSTI SPORT LIFE

Ondřej Cink
ně
Český cyklista na horském kole v disciplíně
cross country. V současnosti závodí za tým
ým
Merida Biking Team.

Tomáš Hron
Věnuje se bojovému umění, které má kořeny
až ve 14. století – thajskému boxu. Je profesionálním zápasníkem světové špičky, odchovancem brněnského klubu Muay-Thai Brno.

Hana Horáková
Česká basketbalová reprezentantka, mistryryně Evropy z roku 2005 a vicemistryně světa
ěta
z roku 2010, kde se stala nejužitečnější hráččkou turnaje.

Radek Jaroš
Zdolat všechny vrcholy nad osm tisíc metrů
– to je cíl nejznámějšího českého horolezce
Radka Jaroše, kterému k dosažení snu chybí
již jen K2.

Sylvie Rybářová
Několikanásobná mistryně ČR a úspěšná
světová závodnice v dálkovém plavání. Dokázala se prosadit v nejslavnějším plaveckém
maratonu světa. V sedmapadesát kilometrů
dlouhém argentinském říčním závodě Santa
Fe – Coronda skončila na druhém místě.

fairherald
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CARAVANING BRNO:
EVROPSKÁ NOVINKA
OBYTNÉHO PŘÍVĚSU
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno bude svědkem evropské
novinky. Svůj obytný přívěs zde představí český
výrobce, společnost KARAVAN-SERVIS. Největší
karavanistická výstava v ČR bude přehlídkou více
než padesáti předních značek a uskuteční se na
brněnském výstavišti od 7. do 10. listopadu.

Nový design obytného přívěsu CityCaravan posunuje pohled na
karavan a vytváří nový trend pro další roky. Podvozek vychází z již
konstrukčně osvědčeného vyráběného šasi z malé výrobní řady C.
Pouze došlo k úpravě délky a snížení podlahy, čímž se docílilo nízkého těžiště pro rychlost 130 km/h. Přívěs zaujme nízkou pohotovostní hmotností, která určuje za jaká vozidla se může připojit. Cílem
bylo vytvořit a uvést na evropský trh karavan za menší nebo hybridní
popř. elektrická vozidla. K prohlédnutí bude ručně vyrobený model
C 7 s výřezem uprostřed střechy s úvodním proslovem designera.
Při odhalení laserové nasvícení na zpracovaný model vždy první dva
dny od 10 hodin.
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning
Brno patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Díky vzájemné spolupráci s nejvýznamnější světovou výstavou CARAVAN SALON Düsseldorf si za dobu svého konání vybudovala přední pozici ve veletržním
kalendáři. Caravaning Brno nabízí každoročně kompletní přehlídku
obytných aut, přívěsů a příslušenství.
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Akce Dance Life
e Ex
xpo nabídne bohatý program pro aktiivní tanečníky i pro
běžné návšttěvnííky se
e zá
ájmem o hudbu a taneční umění. Přiiprraveny jsou open
workshopy,, kde
e si moh
hou vyzkoušet širokou škálu
u tan
nečníích různorodých
stylů. Pro ak
ktivn
ní pokro
očile
ejš
ší tanečníky nabídne Dance Liffe Expo setk
kání za
účelem vzájjemné ko
onfrrontace, předání zkušeností, na
abrání in
nspirrace a inormacíí, ponořen
ní se do hloubky a podstaty tance a jeh
ho technik
k.
fo
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Zúčastněte se pokusu o český re
ekord v největším počtu taneč
čníku jedné choreograﬁe!
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REKLAMNÍ AGENTURA
A TISKÁRNA
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MARTIN FIDLI FIEDLER:
NA FESTIVALU IN-JOY NUDA NEHROZÍ
Původně měl Martin Fiedler, známý pod přezdívkou Fidli, vymyslet jen program.
Ve ﬁnále se stal důležitou součástí festivalu IN-JOY a pomáhal jej organizovat.
„Program bude natolik zajímavý a živý, že každý se bude bavit po celý den,“ zve
Fidli na listopadový festival zábavy IN-JOY.
Fidli, jak jste se dostal k festivalu zábavy IN-JOY?
Oslovil mě Honza Kuběna z brněnského výstaviště, protože ví,
že už několik let organizuji velké
mezinárodní projekty v oblasti Street music & Dance, včetně
např. úspěšného veletrhu DANCE LIFE EXPO. Honza mi nabídl spolupráci na novém projektu
IN-JOY a požádal mě, abych pro
něj vymyslel program.
Nakonec jste nejenže vymyslel
program, ale i z velké části projekt IN-JOY spoluorganizoval.
Vytvořil jsem návrh ﬁktivního městečka STREET CITY, které bude
v pavilonu E. A na rovinu: tento
projekt mi přirostl k srdci. Spolupracuji s nejlepšími street umělci
a sportovci, kteří se budou na
festivalu prezentovat. Co se týče
mě, celý život hraji street ball,
dělám street dance a rap, takže
jsem šťastný, že se na festivalu
IN-JOY můžu se svým týmem
doslova vyřádit. Třeba jenom
v STREET CITY je sedm velkých
zón, ve kterých se bude odehrá- příklad vedle umělkyně Zuzky
vat špičkový program a soutěže Padalíkové, která bude svařovat
o hodnotné ceny.
a vytvářet obří dílo ze železného
šrotu, bude na autě prezentovat
Můžete
nám
městečko svůj street art i David Klvač. Vedle
STREET CITY trochu přiblížit? něj pak budou lítat ve vzduchu top
STREET CITY bude městečko break dance tanečníci a po zemi
s úžasnou atmosférou, kde se se budou prohánět na skateboarbude prezentovat cca 100–200 du nejlepší čeští skateři; to vše za
street umělců a sportovců. Na- kvalitního rapu švédskoamerické-

ho tria TRI FORCE. Skvělé je, že
v rámci všech hlavních zón (Street
art, Street ball, Grafﬁti, Street music, Street dance factory, Foot bag
zone, Floor ball a Meatﬂy skate
park) budou probíhat krátké zajímavé workshopy a soutěže, kterých se může každý návštěvník
zúčastnit a něco pěkného vyhrát.
Na sobotní večer je plánován velký koncert Dary Rolins
a Rytmuse.
Sobotní koncert Dance & Hip
Hop Stars je velká taneční party,
na které vystoupí nejlepší čeští a slovenští Hip hop & Dance
umělci. Myslím, že spojení Dance + Hip hop tady ještě nebylo,
takže kdo chce zažít pořádnou
jízdu, nesmí chybět! Osobně se
nejvíc těším na Mistu (SK), která
v taneční hudbě konkuruje zahraničním superhvězdám.
Kolik bude stát vstupné na
festival IN-JOY?
Vykrvácení se nikdo bát nemusí, ceník je dostupný na webu
festivalu. Vstupné se pohybuje
od 100 do 200 korun, u koncertu začínáme na 250 korunách.
Kombinací vstupenek a nákupem
v předprodeji lze dosáhnout slev,
na promoakcích rozdáme tisíce
poukazů na 1 + 1 zdarma. Pokud
máte telefonního poskytovatele
O2, můžete využít výrazné slevy
s O2 Extra výhody.
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VELETRH GAUDEAMUS
SOUBĚŽNĚ SE
SPORTOVNÍMI VELETRHY
5.–8. listopadu 2013,
pavilon G1 a G2
Souběžně s letošními sportovními veletrhy bude
probíhat na brněnském výstavišti i Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus.
Doprovodný program
ínkách studia
Přednášky o možnostech a podmínkách
proběhnou ve dvou přednáškových sálech v pa2 a budou významným zdrojem informavilonu G2
cí pro studenty. Přednášet budou zástupci škol
a podrobně budou informovat o podmínkách studia a přijímacího řízení.
Věda pro život, VI. ročník. Pro studenty budou připravené ukázky z vědeckého zákulisí VŠ, které si
budou moci vyzkoušet a nahlédnout tak do náplně studia.
Pojďme si hrát s technikou, IV. ročník. Cílem programu je ukázat, že studovat technické obory se
vyplatí a není to nuda. V expozici programu se
bude prezentovat nejnovější technika a technologie.
Poradenský servis může zdarma využít
každý návštěvník, který neví, kde
a jaký obor může studovat.
Služba se bude poskytovat v pavilonech
G1 i G2.

Veletrh středních škol
22.–23. listopadu. 2013,
pavilon G1
Veletrh středních škol je určen
čen pro žáky poků základních škol, kterým má
sledních ročníků
pomoci při rozhodování a výběru zaměř
zaměření
dalšího studia v rámci zvoleného povolá
povolání.
Neoddělitelnou součástí celého veletrhu je
doprovodný program, který bude probíha
probíhat
na volné ploše uvnitř pavilonu. Nejen z těch
těchto důvodů by si rodiče a žáci posledních
ročníků základních škol neměli nechat tento
veletrh ujít. Na vaši návštěvu se již nyní těší
organizátoři akce.
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VÝSTAVA MINERÁLY BRNO
PŘIBLÍŽÍ ROZMANITOST
SLOVENSKÝCH NEROSTŮ
Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin MINERÁLY BRNO se letos v listopadu uskuteční už podevětadvacáté. Zájem o účast
na výstavě je letos opravdu vysoký, koncem října
je přihlášeno již přes 180 vystavovatelů většinou
z České republiky, dále ze Slovenska, Maďarska
a Polska, Německa, Indie, Itálie a Rumunska. Doprovodná výstava bude věnována nejzajímavějším
slovenským lokalitám.
Pro návštěvníky výstavy MINERÁLY BRNO budou
k dispozici jak šperky, autorské šperky a opracované kameny, tak sběratelské kameny, fosilie,
přírodniny i tematická literatura – např. novinka
DRAHÉ KAMENY STAROVĚKÝCH CIVILIZACÍ.
Ke koupi budou také výrobky z drahých kamenů
včetně dekoračních předmětů a bytových doplňků.

Ze slovenských lokalit drahých a okrasných kamenů určitě zaujmou ukázky různých druhů opálů. Vystaveny budou surové i broušené opály
z významných nalezišť jako Dargov, Herĺany, Banské nebo Dubník u Prešova a zopalizovaná dřeva z okolí Banské Bystrice (Povrazník, Strelníky).
Na výstavě bude možné zhlédnout výrobu autor- Výstavu o slovenských lokalitách doplní expoziského šperku, k vidění budou například autorské ce ﬂuoritů ze severního Španělska a chalcedonů
šperky zhotovené drátovací technikou, technikou z Ahníkova.
fusing a tiffany, originální cínové šperky s minerály,
šperky z kamene larimar z Dominikánské republi- Návštěvníci se mohou také těšit na soutěž o ceny
ky, drahé kameny a šperky z Peru, šperky s čes- z oblasti drahých kamenů a výrobků z nich.
kými granáty a vltavíny nebo korálové trsy z ŠalaMINERÁLY BRNO
mounových ostrovů.
29. mezinárodní prodejní
Na doprovodné výstavě listopadových Minerálů výstava minerálů, fosilií,
Brno, zaměřené na nejzajímavější lokality Sloven- šperků a přírodnin
ska, bude ke zhlédnutí na 600 vzorků minerálů
a zpracovaných kamenů, mezi nimi např. minerály
16.–17. listopadu 2013
magnezitových ložisek, typické slovenské minerály jako libethenit, euchroit, mrázekit, langit, tiro- Brněnské výstaviště, pavilon B
lit, celestin, aragonit, kermezit, schafarzikit a jiné Sobota 16. 11. od 9 do17 hodin
nerosty, vynikat jistě budou nerosty z Dobšiné Neděle 17. 11. od 9 do 16 hodin
(azbest, aragonit, granáty, krystalované arzenidy) Vstupné: 80 Kč, zlevněné 40 Kč
a Železníka.
www.mineralybrno.cz
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¤EMESLNICK¯
NÁKUP DÁRKÒ
JARMARK
OD VÍCE NEÎ 400 PRODEJCÒ

KULINÁ¤SKÉ
SPECIALITY

TO NEJLEP·Í Z PROGRAMU

8.12.

MONIKA
ABSOLO
NOVÁ
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6.12. Decibely lásky - nestárnoucí hity
Michala Davida v podání
protagonistÛ muzikálu Dûti ráje
8.12. Cimballica
9.12. Vánoce s Heidi JankÛ
10.12. Josef Fousek
11.12. Naìa Urbánková

PRO DùTI
8.12. Îiv˘ Betlém
12.12. Michal Nesvadba
14.12. Na kouzelném palouãku
s hosty poﬁadu JÒ a HELE

www.bvv.cz/vanocnitrhy
#
#
#
#

Otevﬁeno dennû 9.00 – 18.00
Vstup ze zastávky V˘stavi‰tû – vstup G2 nebo hlavní branou
Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou ã. 8 a 9
Vstupné 20,- Kã
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VELETRHY BRNO JSOU
NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
PODNIKEM PRO ROZVOJ
MĚSTA
Na jaře provedly Mezinárodní institut marketingu,
komunikace a podnikání a Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy Univerzity v Brně reprezentativní výzkum, jehož cílem
bylo zjistit, který podnik považují Brňané pro město za nejvýznamnější. Z úst respondentů nejčastěji
zněla odpověď Veletrhy Brno.

častěji uváděným nedostatkům patří nárůst dopravy v důsledku přílivu velkého množství návštěvníků. S tím souvisí i kritika Dopravního podniku
města Brna. Podle respondentů je zdražováno
jízdné bez návaznosti na zlepšování kvality MHD,
zpožďování a přeplněnost spojů. Zetor je vnímán
jako jeden z klíčových zaměstnavatelů.

Nejdůležitější poznatky z výzkumu navazovaly na
ústřední otázku: Který podnik považují respondenti za nejvýznamnější pro rozvoj města? Na prvních
příčkách se umístily Veletrhy Brno, Dopravní podnik města Brna a Zetor.

Přínos pro město v podobě image a reprezentace
města byl zmíněn u Veletrhů Brno, IBM a Pivovaru
Starobrno. A v čem respondenti vidí hlavní úkol
magistrátu pro další rozvoj města? Dvě nejčastější odpovědi se vztahovaly k větší čistotě města a
zlepšování infrastruktury.

Za hlavní devizu podniku považují Veletrhy Brno
obyvatelé přínos pro zdejší cestovní ruch. K nej-

Autor: tým studentů Mendelovy univerzity v Brně
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VELETRHY BRNO, a.s.:
REALIZACE EXPOZIC A SERVIS
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KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV 2013/14
2013

listopad–prosinec

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

4.–5. 1. Národní výstava psů
16.–19. 1. GO
16.–19. 1. REGIONTOUR
31. 1.–1. 2.

Evropská výstava
poštovních holubů

14.–16. 2. OPTA
16.–18. 2. STYL
16.–18. 2. KABO
22.–23. 2.

DUO CACIB
Mezinárodní výstava psů

30. 3.–3. 4. SILVA REGINA
30. 3.–3. 4. ANIMAL VETEX
30. 3.–3. 4. BIOMASA
12. 4. MotorTechna 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
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

24.–26. 8. STYL
24.–26. 8. KABO
5.–6. 9. Zelený svět 2014
13.–14. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

29. 9.–3. 10. MSV

25.–28. 2. SALIMA

29. 9.–3. 10. IMT

25.–28. 2. MBK

29. 9.–3. 10. Automatizace

25.–28. 2. VINEX

29. 9.–3. 10. FOND-EX

25.–28. 2. INTECO

29. 9.–3. 10. WELDING

25.–28. 2. EMBAX

29. 9.–3. 10. PROFINTECH

25.–28. 2. PRINTexpo

29. 9.–3. 10. PLASTEX

6.–9. 3. PRODÍTĚ
6.–9. 3. RYBAŘENÍ
6.–9. 3. MOTOSALON 2014
18.–21. 3. AMPER
30. 3.–3. 4. TECHAGRO

www.bvv.cz/kalendar

29. 9.–3. 10. INTERPROTEC
18. 10. MotorTechna Brno
19.–25. 10.

KONGRES MEDICAL
SUMMIT BRNO

23.–26. 10. Evropská výstava psů

Změna termínů vyhrazena

