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Největší veletrhy cestovního ruchu
v České republice – GO a REGIONTOUR – prezentovaly odborníkům
a široké návštěvnické veřejnosti turistickou nabídku regionů a více než
stovku zahraničních destinací. Svým
zaměřením se veletrhy posunuly i do festivalu zážitků a gastronomie. Během čtyř dnů si expozice 686
vystavujících firem z osmnácti zemí prohlédlo více
než 30 000 návštěvníků.

již tradiční elektrotechnický veletrh AMPER, jednu
z největších technických událostí roku v České republice. Veletrhu AMPER se účastní pravidelně na
650 vystavovatelů z dvaceti zemí, zástupců vysoce
specializovaných oborů, zejména elektrotechniky,
energetiky, automatizace, optoniky a zabezpečovací techniky.

Jak číst a prohlížet tento digitální magazín

Mezinárodní veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA, pořádané od
30. března. do 3. dubna. 2014, si za dobu více
Expozice jediného mezinárodního kontraktační- než dvacetiletého úspěšného trvání vydobyly poziho veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie ci jedné z předních událostí svého druhu v Evropě.
OPTA v České republice a na Slovensku přilákaly Letošní ročník bude rozsahem účasti vystavovatelů
4 435 odborných návštěvníků. Jubilejní dvacátá rekordní.
OPTA jim zprostředkovala nabídku více než stovky Ve dnech 23. až 26. dubna bude brněnské výstavystavovatelů a téměř dvěstě značek.
viště místem konání komplexu veletrhů zaměřených
Již 43. ročník veletrhů módy STYL a obuvi a koženého zboží KABO potvrdil stabilizaci módního průmyslu i ekonomické oživení v oděvním průmyslu.
Vzrostl počet prezentovaných značek, třicet firem
se veletrhů zúčastnilo poprvé. Účast zvýšili polští
a maďarští vystavovatelé. Na největší kontraktační
B2B akci oděvního, obuvnického a kožedělného
průmyslu pořádanou pro český a slovenský trh přijelo více než pět tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích z České republiky, Slovenska a okolních zemí.

na stavebnictví a bydlení. Mezinárodní stavební veletrh IBF pokrývá prakticky všechny stavební obory
– realizace staveb, stavební řemesla a technologie,
stavební materiály a výrobky, stavební stroje a konstrukce a dále technické zařízení budov. Souběžně
pořádaná trojice veletrhů URBIS TECHNOLOGIE,
URBIS INVEST a ENVIBRNO propojuje navzájem
se doplňující témata. Výrobci a prodejci komunálních technologií nabízejí městům a obcím své výrobky, služby i komplexní řešení. URBIS INVEST
poskytuje možnost krajům, regionům, zástupcům
měst a obcí představit svoje inovační strategie, rozvojové plány, nabídnout investiční příležitosti a nemovitosti ke komerčnímu využití. Veletrh ENVIBRNO je pak jedním z mála veletrhů ve střední Evropě
se zaměřením na technologie, výrobky a služby,
které přispívají k ochraně a obnově životního prostředí.

V posledním týdnu února hostilo brněnské výstaviště šest specializovaných veletrhů zaměřených na
potravinářský, obalový a tiskařský průmysl – SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, EMBAX a PRINTexpo.
Potravinářské veletrhy se otevřely i široké veřejnosti. Tuzemští dodavatelé totiž testovali na veletrhu
potravinářské novinky. Veletrhy EMBAX a SALIMA
existují již 45, respespektive 40 let, a patří tak k nej- Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno umožňuje ucestarším specializovaným výstavám v České repub- lenou prezentaci oborů dřevěných staveb a konlice.
strukcí, materiálů pro dřevostavby a dalších oborů,
Pátý ročník Mezinárodního veletrhu motocyklů, které jsou s dřevostavbami úzce spjaty. Nejnovějčtyřkolek, příslušenství a oblečení MOTOSALON ším trendům ve vybavení interiérů a doplňků bydlepoprvé za dobu svého konání překonal hranici 51 ní je věnován Mezinárodní veletrh nábytku a interié000 návštěvníků. Na MOTOSALONU v Brně pro- rového designu MOBITEX. Pravidelně se prezentují
běhla evropská premiéra dvou novinek značky přední výrobci a dodavatelé nábytku a bytového
Harley Davidson, a to jen několik hodin po předsta- vybavení působící na českém a slovenském trhu.
vení těchto novinek v USA. Celkově se souběžně
pořádaným veletrhem potřeb pro děti a maminky
PRODÍTĚ a výstavou rybářských potřeb RYBAŘENÍ prošlo branami brněnského výstaviště přes
75 000 návštěvníků.
Ve dnech 18. až 21. března pořádá společnost Terinvest jako hostující akci na brněnském výstavišti
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Brněnský průvodce pro zahraniční studenty radí:
Neříkejte Československo!
Brno má sice kolem 400 000 obyvatel, ale oficiální číslo notně rozšiřují studenti středních a zejména vysokých škol,
přičemž tuto skupinu tvoří i početný zástup zahraničních
studentů. A právě pro ně vznikl zajímavý průvodce projektu USE-IT, který byl představen na lednových veletrzích
GO a REGIONTOUR.

Průvodce USE-IT je nekomerčním turistickým
průvodcem pro mladé lidi od mladých lidí. Najdete v něm řadu informací, které se v obvyklých
průvodcích nevyskytují. Zejména pak kam vyrazit
za noční zábavou. Průvodce s příhodným názvem Brno ale nenastiňuje pouze možnosti nočního života, poukazuje i na tradice a zvyky tohoto
města. A samozřejmě varuje před společenskými
faux paus. „Neříkejte Československo. Je to už
více než dvacet let, co se Československo rozdělilo na dva samostatné státy. Proto prosíme,
nenazývejte nás Čechoslováky, neoceníme to.
Pokud náhodou pronesete, že dohoda o rozdělení proběhla v roce 1993 ve vile Tugendhat,
budete vypadat chytře a potěšíte nás,“ říká se
v průvodci, který je pro zahraniční studenty napsán v anglickém jazyce.

zřejmě nechybí ani základní anglicko-hantecký
slovník s pojmy jako cálovat, cháska, kalit škopky, krygl, somrák nebo štatl.

Součástí průvodce je i mapa s vyznačenými restauracemi, hospodami, kavárnami, vinárnami
a dalšími brněnskými pamětihodnostmi. Nechybí
ani vyhlášená místa srazů jako nárdr, čára a nově
phallus clock na náměstí Svobody. I příznivci
krátké pěší turistiky si přijdou na své. Průvodce
obsahuje trasu Lesk a bída funkcionalismu, začínající hotelem Avion a končící vilou Tugendhat či
kavárnou Café Era. Trasa Věčná sláva žab a krav
vede skrze městskou část Žabovřesky na Kraví Horu a upozorňuje na významné stavby jako
Kolonie Nový dům, Jurkovičovu vilu nebo Kounicovy koleje. Třetí stezka s názvem Ne tak pěkné
Brno ukazuje odvrácenou tvář druhého největšíPrůvodce radí, jak nejlépe splynout s okolím, ho města České republiky. Trasa začíná na ulici
přestože rodiště dotyčného studenta leží stov- Cejl, pokračuje přes Bratislavskou a pak se po
ky kilometrů za hranicemi České republiky. Ne- Tkalcovské stáčí do klidnějších končin Svitavskéchybí ani rada naučit se říkat ošemetné písmeno ho nábřeží. Pouť východní části Brna končí před
Ř. Přeci jen to bude řada studentů potřebovat, kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí
obzvlášť pokud budou bydlet v městských částí Republiky.
jako Žabovřesky nebo Řečkovice.
Průvodce Brna by určitě neměl chybět v kapse
„Neberte si taxi, pokud nejste milionář,“ varuje žádného studenta. Vlastně kohokoliv, kdo kvituprůvodce před nákladnými službami brněnských je snahu obohacovat průvodce o vtip a uvolněný
taxikářů a naopak nabádá k použití veřejné do- styl. Navíc takový průvodce se vám bude dozapravy, zejména legendárních nočních rozjezdů. jista hodit, pokud budete cestovat za poznáním
„Dáte se tam do řeči s náhodnými lidmi a dosta- do jiných evropských měst. Do současnosti byly
nete se do situací, které jste mohli vidět jen ve vytvořeny téměř tři desítky průvodců USE-IT
filmech,“ tvrdí se s nadsázkou v průvodci. Samo- a další se připravují!
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GO a REGIONTOUR –
festival chutí a zážitků
Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR tradičně zahajují
veletržní sezonu na brněnském výstavišti. Příležitost prezentovat
své služby si nenechalo ujít 639 firem z 19 zemí. Letošní
ročník veletrhů posílil nabídku v oblasti gastronomie, kterou
reprezentoval festival krajových specialit a regionálních potravin
RegFoodFest a soutěž Gastro Junior Brno – Bidvest Cup. Velké
pozornosti se dočkaly i volnočasové aktivity. Veletrh navštívila
řada osobností. Bránami brněnského výstaviště například prošli
olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, šéf
českého národního kuchařského týmu Jiří Král, rybář Jakub
Vágner nebo Rakušan Peter Habeler, který spolu s Reinholdem
Messnerem jako první zdolal Mount Everest bez kyslíku.

Czech Specials – vařte s mistry
kuchaři
Česká kuchyně, to nejsou jen knedlíky
a těžké smetanové omáčky, ale
i moderní pokrmy se skvělou chutí.
Na veletrhu REGIONTOUR o tom
přesvědčí projekt Czech Specials.
„Stánek jsme koncipovali jako
vzorovou profesionální restauraci pro
čtyřicet hostů. Vařit budou skutečné
špičky mezi našimi kuchaři a ukáží,
jak příjemná a moderní může česká
kuchyně být. Návštěvníci mohou nejen
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ReadEasy umí i předčítat
Ocenění z tradiční soutěže TOP OPTA
2014 o nejlepší exponát na veletrhu OPTA si odneslo všestranné čtecí zařízení ReadEasy, které spojuje
vlastnosti počítače a čtečky a svým
majitelům umožňuje digitální výstup
tištěného podkladu nejen v klasickém
formátu dokumentu, ale i ve zvukovém provedení.

fairherald

Ultrazvukové brýle
jako parkovací systém
na obličeji

Zařízení je určeno lidem se zrakovým handicepem. Fungování přístroje je nastaveno tak, aby jej dokázal ovládat
například i nevidomý člověk, který má minimální zkušenosti
s počítačovými technologiemi. Prakticky se jedná o uživatelsky jednoduchý počítač.
„ReadEasy má zabudován dvoujádrový procesor, paměťový disk a pracuje se systémem Windows 7 a Microsoft
Office. V praxi to funguje tak, že majitel zapne zařízení a pod
přístroj umístí jakýkoliv dokument. Je možné propojení
i s televizí nebo monitorem,“ uvedl Jaroslav Kavan z firmy
Sagitta Ltd., spol. s r.o.
Po zapnutí přístroje není potřeba cokoliv nastavovat. Stačí
zmáčknout tlačítko a během deseti vteřin je dokument nasnímám ve všech známých počítačových formátech jako
word, excel nebo pdf. ReadEasy nabízí i zvukový formát.
Text si sám převede a do pěti minut z něj udělá zvukovou
stopu, kterou pak stačí přehrát.
„ReadEasy stojí 69 000 korun. Zařízení vozíme klientům
domů, nikdy jej neposíláme poštou. Chceme se postarat
o to, aby zákazník uměl po převzetí přístroj ovládat. Doposud jsme jich prodali kolem padesáti a klienti jsou maximálně spokojeni. To nás samozřejmě těší. Ještě musím dodat,
že dodáváme jedno z nejlevnějších čtecích zařízení na trhu,
ačkoliv ReadEasy patří ke světové špičce,“ podotkl Kavan.
Historie čtecích zařízení je poměrně mladá. První zařízení
v obdobném provedení jako ReadEasy se objevilo na světovém trhu před třemi a půl lety. Na český trh se čtečku
povedlo dostat až za rok a půl, neboť Česká republika zahraniční partnery příliš nelákala. „Nakonec jsme rozhodli, že
se budeme podílet na vývoji přístroje. Na český trh dodáváme ReadEasy asi půl roku a jedná se již o třetí generaci,“
dodal Kavan.

V současnosti vás každý nový automobil při couvání varuje před překážkou ve směru jízdy. Na podobném principu fungují i ultrazvukové
brýle z Kanady, které jsou určeny pro osoby se zrakovou vadou. „Zastaví vás třeba před otevřeným oken, větví apod.,“ vysvětloval na Mezinárodním veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie Jaroslav
Kavan z firmy Sagitta Ltd., spol. s r.o., která brýle prodává.
Brýle jsou vhodným doplňkem pro nevidomé osoby. Upozorňují totiž na překážky, které člověk nezachytí slepeckou holí. Jaroslav Kavan ovšem podotýká, že slepeckou hůl je nadále nutné držet v ruce.
„Nejde o to, že si člověk tyto brýle pořídí, zahodí hůl a vyrazí do terénu. Brýle slouží jako neviditelný štít
před obličejem.“
Brýle upozorňují na překážky prostřednictvím nastavitelné intenzity vibrací v oblasti spánku. Detekční
vzdálenost je až tři metry. Při nošení zatíží hlavu o pouhých 75 gramů. Cena brýlí je 4 200 Kč včetně
daně.
O fungování brýlí se stará integrovaná dobíjecí baterie, která vydrží dvanáct hodin nepřetržitého provozu. „Ovšem mohu říct, že brýle máme v nabídce už rok a půl a zatím jsem je ani jednou nenabil.
Spotřeba je tudíž minimální,“ uvedl Kavan na veletrhu OPTA.
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Red Bull vám dává…brýle!

Jedna z nejpropagovanějších značek na světě se pustila do nového oboru. Jsou tomu dva roky, co Red Bull vstoupil na trh oční
optiky, teprve čtyři měsíce, co se objevil v České Republice a jen pár týdnů, co se poprvé prezentoval na veletrhu OPTA.

Stánku s nezaměnitelnou modrou barvou
a logem dvou býků dominovaly stojany plné
slunečních a dioptrických brýlí Red Bull.
„Expozici jsme zasvětili týmu Red Bull Racing
F1 a hlavní tváří je samozřejmě čtyřnásobný
šampión formule 1 Sebastian Vettel. V brýlích
lze najít inspiraci nejen v tvarech, ale
i v materiálech, z nichž se monoposty formule
1 vyrábějí. Na tomto pojetí výroba našich
produktů stojí,“ objasnil Marek Svoják, manažer

distribuce Red Bull Eyewear pro střední
a východní Evropu.
Nejprestižnějším materiálem je karbon, jenž
získává plusové body za nízkou váhu a pevnost.
Zatímco monopost F1 má jen některé díly
z karbonu, vybrané dioptrické a sluneční brýle
jsou vyrobeny výhradně z karbonu a váží pouhých
čtrnáct gramů. V nabídce jsou i brýle z pružného
materiálu NXT v kombinaci s karbonem.

Red Bull prodal licenci na výrobu brýlí rakouské
společnosti Michael Pachleitner Group, která
na trhu působí více než padesát let. Co se
týče České republiky, název značky Red Bull
nám otevírá dveře. Na trh jsme vstoupili na
přelomu října a listopadu 2013 a přestože
nelze po tak krátké době hodnotit úspěšnost,
optici a zákazníci reagují na značku pozitivně.
Znají marketingovou sílu Red Bullu a to nám
pomáhá,“ dodal Svoják.

Autorizovaných prodejců brýlí Red Bull je po
České republice několik desítek. Kromě tradiční
nabídky slunečních a dioptrických brýlích jsou
v prodeji i lyžařské brýle.
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Místo dortů dnes zdobím
ženy, říká vizážista Pavel
Bauer
Známý český vizážista Pavel Bauer původně studoval gastronomii, ale
přes hraní v divadle a modeling se dostal k oboru vizážistiky, v němž už
působí více než dvacet let. Dnes je odborníkem na slovo vzatým a výsledky jeho práce můžeme velmi často vidět na televizních obrazovkách.

Jak dlouho trvá líčení pro média?
Nejdelší líčení je na fotografie, u kterých míváme
konkrétní zadání a musíme vypracovat určité detaily. V televizi to dlouho netrvá. Důležité je, aby
se dotyčná osoba neleskla. Jsem schopen udělat make-up za deset minut, ale jsou situace, kdy
se s líčením pipláme třeba i hodinu.

Jak jste se dostal k profesi vizážisty?
K oboru jsem se dostal prostřednictvím divadla.
Jistá kadeřnice mě oslovila, jestli bych neúčinkoval jako model na vlasové show a pak už jsem
u toho zůstal. Má původní profese je v oboru
gastronomie, což nemá k vizážistice až tak daleko. Obojí souvisí s krásou a obojí voní. Vlastně
to beru tak, že zůstávám v oboru, ale místo dortu
zdobím ženy.

Dnes pracujete zejména pro televizi.
Nepřemýšlel jste o vlastním studiu?
Na to nemám čas – sice jsem o tom uvažoval, ale jsem vytížen televizí, focením, přehlídkami a školeními. V televizi mám za sebou Star Dance, dotočili jsme pořad Máme
rádi Česko a chystá se další série Hlas Československa. A ještě se nám blíží Miss České republiky.

černých tužkách a dělají si trendové věci, které
jim kolikrát nesluší. Ale dokud to není zapotřebí,
make-upu říkám ne.

Jak by se měly líčit ženy po čtyřicítce?
Hezky! Prostě se nalíčit tak, aby vypadaly hezky
a nebyly někým jiným. Musí vycházet z vlastních
proporcí, vytáhnout to hezké a potlačit nedostatExistuje univerzální klíč ke správnému líče- ky. Nicméně neexistuje pravidlo o tom, že ve třiceti se má líčit tak a ve čtyřiceti onak, ačkoliv je
ní?
Závisí to na účelu. Je rozdíl, jestli chce žena na- pravda, že s přibývajícím věkem se začínají poulíčit na běžný pracovní den nebo na společen- žívat jiné produkty.
ský večer. Ženy ještě řeší tzv. byznys make-up,
tedy potřebují, aby jim co nejdéle vydržel. Podle A co ženy po padesátce?
tohoto klíče dávám ženám rady. Jakmile někdo Ty by měly k líčení přistupovat opatrně. Je nutné
tráví čas v kanceláři, snažím se klást důraz na pečlivě vybírat produkty pro určený věk. Pleť už
dobře vypadající make-up v interiéru. Naopak na není pevná a musí sáhnout po něčem, co ji dá
venkovním světle je potřeba působit co nejpřiro- znovu do kondice. S barevností je třeba zacházet
opatrně, nesmí zasahovat do vrásek. Způsobila
zeněji.
by pak opačný efekt a zvýraznila to, co nechce.
A pokud přijde klientka úplně poprvé, co jí Ženy po padesátce by si měly dát větší práci
poradíte?
s výběrem produktů. Dnes ale řada žen sahá po
Vždy se jí snažím pomoci a absolvovat s ní bě- skalpelech a make-up už berou jako vedlejší dehem líčení malý kurz, aby odcházela s pocitem, korativní stránku, což není ideální.
že se dozvěděla něco nového. Navzdory tomu,
že se o kosmetice všude píše, snažím se mít Proč ne?
Dnes do sebe ženy píchají spoustu botoxu a když
v rukávu stále nové tipy.
se na ně podíváte, vypadají všechny stejně, mají
Od jakého věku by se měly mladé ženy líčit? stejné tvary, stejně velké rty apod. Prakticky kažNezáleží na věku, ale dispozicích. Samozřejmě dý člověk má unikátní tvar obličeje, ale těmi opečím později, tím lépe. Jsem zastáncem přiroze- racemi se dopracuji k úplně stejnému vzhledu,
nosti. Na druhou stranu některá děvčata si ne- což je příšerné. Kosmetika je v současnosti na
sou genetické nedostatky po rodičích a potřebují vysoké úrovní a spousta věcí se s ní dá zachránit.
pomoc. Bohužel se často stává, že sáhnou po Samozřejmě se vyskytnou problémy, které ma-
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dlech se totiž líčí hodně, lepí se masky apod. Pleť
dostává zabrat, ale herci si to uvědomují a ošetřují si ji. Pleť sice může utrpět, ale rozhodně ji
make-up nezdevastuje.
ke-up nevyřeší. Dejme tomu oční víčka. U nich je Pro mola je líčení teatrální. Je vždy spojeno s tím,
skalpel jednodušší řešení, byť dražší.
jaká móda se předvádí. Klienti mají různé požadavky a každý návrhář nebo značka mají určitý
Vraťme se ještě k líčení. Jsme na veletrhu punc. Buď se prezentace přehání, nebo je deoční optiky, jak se liší líčení osob s brýlemi? centní, až minimalistická, tudíž i líčení se velice
Brýle dnes nosí spousta lidí, buď na dálku, nebo střídá. Módní přehlídky jsou prostě taková dina blízko. To znamená, že některá skla ženám oči vadélka. Na ostrém světle se make-up navíc vyzmenší a některým naopak zvětší. A pokud má trácí – z dálky může modelka působit decentně,
třeba žena malé oči a ještě si nasadí brýle, potře- ale zblízka uvidíte kila make-upu a modelka může
buje poradit, jakou tužku a barvu použít, což jsou působit až nepřirozeně. Přehlídky jsou vlastně
podle mě dary nad zlato. Jak si lidé mění šatník, klamem pro diváka, který sedí daleko od pódia.
mění si i brýle a líčení tomu musí přizpůsobit. Vlasy, make-up, obruba brýlí a proporce obličeje se Nemůže nadměrné používání make-upu
uškodit?
musí zharmonizovat do kompaktního výsledku.
To si nemyslím. Pokud se člověk o pleť stará,
Veletrh OPTA se letos koná souběžně používá správnou kosmetiku, odličuje se, pleť
s módními veletrhy STYL a KABO. Jaké si ošetřuje a udržuje ve formě, nic mu nehrozí.
V hereckých profesích je to trochu horší, v divaaspekty má líčení pro módní mola?

A co líčení mužů?
Líčení mužů je nutné před kamerami, aby se v televizi neleskli. V civilním životě to ale muži moc
neřeší. Mladí kluci možná začínají více používat
korektory, tónovací krémy atd. A upřímně? Pokud se podíváme do historie lidstva, muži se líčili
víc než ženy. To dnes snad nehrozí, ačkoliv kosmetické firmy chrlí řasenky a balzámy na rty i pro
muže. Někteří se opravdu začali zabývat tím, jak
vypadají, protože na některých pozicích je to důležité. Samozřejmě se nezmalují, chtějí vypadat
pěstěně. Nicméně některé trendy, které dorazily
do České republiky, Češi převzali se vším všudy.
Jakmile se začalo vyholovat podpaží, Češi přešli do extrému a začali se holit úplně všude, což
je hodně nepřirozené. Když se podíváme na reklamní kampaně světových značek, nikde nejsou
muži úplně vyholení, je tam vidět přirozené ochlupení a to dělá muže mužem.
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Na věku nezáleží: malí kuchaři obohatili veletrh SALIMA
V průběhu Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA se konala řada kuchařských show, ovšem jedna z nich byla přinejmenším
neobvyklá. Kulinářské umění totiž návštěvníkům předváděli školáci
v rámci projektu Vaření hravě.

Vaření hravě funguje teprve krátce, první zájemce přivítala zakladatelka projektu
Ing. Klára Procházková v listopadu loňského roku. Cílem je naučit děti a dospělé
vařit, především pak děti. „V dnešní době
nemají rodiče příliš mnoho času, aby se
dětem v kuchyni věnovali. Dětem takto
strávený čas vyloženě chybí, a proto přichází k nám, kde se učí pracovat s kuchyňskými nástroji a vařit,“ vysvětlovala
Procházková na veletrhu SALIMA. Snaha
vrátit současnou mladou generaci zpět do
kuchyně má kladné výsledky. Po čtyřech
měsících byla otevřena druhá část kurzu
a děti začaly chodit častěji.

„V kurzu máme i šestiletého klučinu, ale
co si budeme namlouvat, za tři hodiny
se nikdo nic nenaučí. Pokud k nám chodí pravidelně každý týden, už se něčemu
přiučí. Z toho důvodu jsme otevřeli nové
kurzy a přicházejí nové děti. Klientela se
nám určitě zvedá,“ hodnotila Procházková.
Vzbudit u dětí touhu k vlastnoručně připravovaným pokrmům se může zdát
v dnešní době rychlých občerstvení velmi
náročné. Vaření hravě však slaví úspěch.
„Řekla jsem dětem, že jakmile si uvaří jídlo,
bude jim chutnat. Připravovali jsme i thaj-

ské nudle s krevetami. Dívaly se na pokrm
rezervovaně, ale vlastní příprava byla dost
velkou motivací na to, aby jídlo ochutnaly.
Jakmile totiž začnou chystat pokrmy, které dříve nejedly, většinou je potom začínají
jíst,“ uvedla Procházková.
Na veletrhu SALIMA se svými schopnostmi prezentovaly děti od osmi do dvanácti
let. Zpočátku se neubránily nervozitě, ale
sotvaže se začaly soustředit na vaření,
přestaly si všímat přihlížejících návštěvníků. „Připravovali jsme palačinky s tvarohem a borůvkami, dále jsme vařili zelnou,
bramborovou a houbovou polévku. Lidé

byli z dětí často překvapení a dokonce se
stalo, že někteří přišli dětem poděkovat
a pochválit je,“ pokračovala Procházková.
Samozřejmě v kurzech se nezapomíná
ani na dospělé a témat je poměrně dost.
V kurzech se myslí i na bezlepkovou dietu
pro osoby se zdravotními problémy a všeobecně na zdravou výživu. Specializace je
zaměřena na regionální i světovou kuchyni, kterou prezentují tamní kuchaři. Indický
kuchař tedy například učí připravovat jídla
po indicku, nikoliv českým způsobem.
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České celebrity odhalily motorku Karla Abrahama
a popřály mu hodně štěstí do nové sezony

Slavnostního
zahájení
veletrhu
MOTOSALON se zúčastnila řada zná
mých osobností. Hlavním bodem prvního
dne populárního veletrhu bylo odhalení
motorky Karla Abrahama na sezonu 2014.
Nový stroj obdivovali například moderátor
Standa Borkovec, herečka Eva Decastelo, zpěvačka Linda Finková, kaskadér
a instruktor motoškoly Pepa Sršeň, moderátor Dalibor Gondík, herci a motocestovatelé Jan Révai a Pavel Liška a v neposlední řadě Karel Hanika, na nějž letos
čeká debut v Mistrovství světa silničních
motocyklů v kategorii Moto3.

Hmotnost (suchá): 165 kg
Výkon:		
235 koní
Max. rychlost:
330 km/h
Objem nádrže: 24 litrů
Objem motoru: 999,5 ccm
Převodovka:
šestistupňová
Rám: 		
Honda – hliníkový
Přední vidlice:
Öhlins o průměru 48 mm
Zadní tlumení:
Öhlins
Brzdy:		
Přední čtyřpístkové třmeny Brembo
			
Dva kotouče Brembo o průměru 320 mm
			
Zadní dvoupístkový třmen Brembo
			Ocelový kotouč Brembo
Disky:		
16,5“ hořčíkové Marchesini
Pneumatiky:
Bridgestone
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Jakub Vágner na
cestování po Sibiři hned
tak nezapomene
Ačkoliv má světově proslulý rybář Jakub Vágner velmi málo volného
času, na Mezinárodní výstavu rybářských potřeb v Brně si najde čas
pokaždé. Již po několikáté se stal vyhledávanou hvězdou veletrhu
RYBAŘENÍ a jako vždy se s návštěvníky podělil o zajímavé zážitky
ze svých cest po celém světě. Tentokrát zvolil téma ledově studené
Sibiře, kde mimo jiné podstoupil netradiční lékařský zákrok.

Jakub Vágner zůstával v Brně po celou
dobu konání veletrhu. Návštěvníky bavil
svými poutavými přednáškami a prakticky
pokaždé se mu naskytl pohled na zaplněná místa k sezení – a to ještě řada lidí
přednášky prostála.
Vágner zahájil své vyprávění návratem
z Amazonie. Ze čtyřicetistupňových veder
se měl v České republice podle původního plánu tři únorové dny aklimatizovat
a pak vyrazit na Sibiř na lov štik. Jenže teorie se velmi lišila od praxe a zpoždění letu
znamenalo, že mezi příletem z Amazonie
a odletem na Sibiř měl k dispozici pouze
dvanáct hodin.
„Z teplot 35 °C až 40 °C jsem přijel na
Sibiř, kde bylo –32 °C a teplota později
klesla až na 45 °C pod nulou. To je v průběhu čtyřiadvaceti hodin slušný rozdíl. Pro
představu – při pětačtyřiceti stupních pod
nulou je taková zima, že pokud plivnete,

na zem už to dopadne kus ledu. Vždycky
jsem si myslel, že je to blbost. Dnes vím,
jak hluboce jsem se mýlil,“ vyprávěl dvaatřicetiletý Vágner.
„Sibiř pro mě byla zajímavá v mnoha směrech. Najdete v ní třeba netradiční křižovatky, které v létě tečou. V zimě přijedete
na křižovatku a pokud byste si nepřečetli
upozornění na cedulích, zamrzlou vodní plochu byste nepoznali. Na tabulích
potom čtete: Jeďte s otevřenými dveřmi a odpoutejte se. Je to kvůli náhlému
proboření auta a dává vám to šanci se
zachránit. Když jsem se ptal našeho průvodce Kolji, mimochodem udržujícího si
tak tři promile alkoholu v krvi, kdy začíná
a končí sezona, odpověděl mi s lehce zakaleným výrazem v očích, že je to úplně
jednoduché. Sezona začíná první autem,
které řeku přejede, a končí prvním autem,
které řeku nepřejede,“ objasňovat Vágner
prostou sibiřskou logiku.
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Zajímavým dopravním prostředkem,
v němž Vágner cestoval, byl bezesporu
ruský Trekol. „Název je odvozen od počtu kol, na obou stranách má totiž tři kola.
Každopádně když jsem Trekolu přišel
a opřel se o kolo, propadl jsem se tak o třicet centimetrů. Říkal jsem si, jací jsou to
hlupáci, jak na tom chtějí jezdit, když mají
úplně měkká kola. Samozřejmě za hlupáka jsem byl já, protože s tvrdými pneumatikami by se na sněhu daleko nedostali,“
pokračoval Vágner.
Na cestě do pustin Sibiře však ani Trekol
nebyl posledním dopravním prostředkem. Ruský terénní vůz ve finále vystřídal letitý pásový transportér. „Překvapilo mě, že zadní světla byla namalovaná,
čistě pro estetický efekt. Když jsme na
dlouhé cestě opouštěli poslední vesnici,
jeden z místních nám popřál hodně štěstí se slovy: Doufejte, že se vám nerozsype pás. V ten okamžik jsem to bral jako
řečnickou průpovídku. Bohužel jsem netušil, jak si s námi skutečnost pohraje.
Zhruba po 160 kilometrech, uprostřed
pustiny, se zespod pásu ozval zvuk, po
kterém člověku naskočí husí kůže. Vy-
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stoupili jsme z transportéru a Kolja, jakožto typický Sibiřan s bílou kůží, zbělel
ještě víc. Pochopil jsem, že jde do tuhého.“
Napjatí posluchači Vágnerovy přednášky
očekávali rozsypaný pás, ten byl ale v naprostém pořádku. „Kdyby se nám utrhl
pás, bylo by to v pohodě. Nám se ale
utrhlo zadní kolo, které shodou okolností
pohánělo celý pás. Na otázku, jak to budeme řešit, mi Kolja odpověděl, že něco
podobného se mu kdysi stalo, a byl přesvědčen o tom, že bychom mohli sundat
pás, vyjmout středové kolo a vyměnit jej
za zadní. Jestli to bude fungovat, nevěděl, každopádně za pokus to stálo. Celý
proces trval tři a půl hodiny a světe, div
se, středové kolo bylo jinak velké, a tudíž to nefungovalo. Zeptal jsem se ho na
další postup a Kolja navrhl, že bychom
mohli použít středové kolo z druhé strany. Samozřejmě jsem byl vyveden z míry
a připomínal jsem mu, že kola na druhé straně musí být úplně stejná, načež
on odpověděl, že když mu jednou před
lety podobná nehoda stala, kolo z druhé
strany transportéru by mohlo fungovat.“

Následovala další tří a půl hodiny trvající
anabáze se sundáváním pásů a výměnou
kol – až do jedenácté hodiny večerní při
47 °C pod nulou. „Po úspěšné výměně kol
se na mě Kolja zahleděl a řekl koněc. Já
na to: Jak konec? Jakože jedeme, když to
máme opravený? Zakroutil hlavou a pověděl: Nene, nos konec. Sáhl jsem si na nos
a nic necítil, měl jsem jej úplně omrzlý. Nevěděl jsem, jak to budeme řešit, žádnou
horkou vodu jsme neměli a bez nosu by
se mi blbě točilo. Vzbudil jsem kluky, jeden
nich totiž jezdil se záchrankou. Nakonec

jsem musel podstoupit dost nestandardní lékařský zákrok, jenž spočíval v tom,
že jsem zaklekl do sněhu, kameraman si
stoupl zleva, zvukař zprava a řeknu vám,
tak zblízka bych je už nikdy nechtěl vidět,“
popisoval za smíchu publika Vágner, který
se svým vyprávěním ještě ani nedostal ke
štikám na Sibiři, ale už stačil zaujmout desítky rybářů neustále proudících po veletrhu. A kdo si nechal letošní RYBAŘENÍ ujít,
měl by na výstavu zajít příští rok. Jakub
Vágner se na ní určitě znovu objeví, pokud
ovšem nebude sbírat další zážitky z cest.
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BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ HLÁSÍ VYPRODÁNO. VELETRHY
TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA SE BLÍŽÍ
Celek veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASA patří mezi tři největší akce svého druhu v Evropě a je návštěva je dobrou
příležitostí nejen ke zmapování novinek v zemědělské a lesnické technice, ale i k setkání s odborníky, kolegy a všemi, kteří ke komunitě zemědělců,
lesníků a myslivců patří.
Co do rozsahu obsazené výstavní plochy překoná letošní TECHAGRO rekordní
ročník 2012. Zemědělská technika zabírá
celý areál brněnského výstaviště a prodáno
je více než 80 000 m2 výstavní plochy.
SILVA REGINA nabídne návštěvníkům v lesnické části především techniku pro těžbu
dřeva a s tím související bohatý doprovodný program včetně dřevorubeckých
sportů. Pro myslivce bude skutečným
zážitkem návštěva pavilonu Z, kde kromě
mnoha exponátů budou pro návštěvníky
připraveny i prodejní expozice. Důležitou
součástí veletrhu ANIMAL VETEX je
výstava hospodářských zvířat. Letos bude
mimo jiné vystaveno 22 plemen masného
skotu či 150 kusů ovcí a koz. Úzký vztah
k zemědělské a lesnické problematice
má také veletrh BIOMASA, jehož hlavním
zaměřením je zpracování energeticky
využitelné biomasy.

Návštěvníci veletrhu mohou vyhrát jednoosý traktor Goldoni Twist 6 s benzínovým motorem HONDA GX. Druhou
hodnotnou výhrou je populární broková
kozlice Browning 525 s ráží 12, určená
ke sportovní a lovecké střelbě. Soutěže
se mohou návštěvníci zúčastnit hned po
vstupu do areálu výstaviště tím, že vyplní
a na určené místo odevzdají vstupenku
na veletrh.

Stříž ovcí

Včelařská výstava

V programu Svazu chovatelů ovcí a koz
v ČR nebudou chybět ukázky stříže ovcí
a ručního zpracování vlny předením,
plstěním a tkaním. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout i výrobky z ovčí vlny.
Svaz připravuje i gastronomické ukázky.
První proběhne v neděli 30. března pod
vedením mistra Kšána, jenž předvede
bourání a zpracování jehněčího masa.
Návštěvníci se mohou těšit i na prodej
jehněčích a kůzlečích specialit.

Brněnští včelaři zvou na 5. ročník
Vyhrajte na veletrhu jednoosý traktor Včelařské výstavy, která se bude konat
v pavilonu E. Připravované exponáGoldoni Twist 6
ty mají za úkol připomenout historii
včelaření a dát je do kontrastu s moderním racionálním včelařením. Pro
začínající včelaře nebo případné zájemce
o včelaření bude nachystána služba na
informačním stánku. Nedílnou součástí
akce bude také nedělní cyklus přednášek
pro posluchače v prvním patře pavilonu E
s kapacitou 300 míst k sezení.

Svaz chovatelů holštýnského skotu
přiveze do pavilonu H zhruba 25 až 30
krav a jalovic holštýnského plemene od
přibližně deseti chovatelů. Převážně se
bude jednat o černostrakaté plemenice.
Praktické ukázky za pavilonem Z

Přehlídka holštýnského skotu

V okolí pavilonu Z si návštěvníci prohlédnou nejen statické expozice, ale
především praktické ukázky štěpkovačů,
drtičů a strojů na nakládku a třídění sypkého dřevěného materiálu. Například
štěpkovač umí vyrobit štěpku, nejlacinější
palivo na trhu, v množství čtyřiadvacet
tun za hodinu.
Farma John Deere
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Minipřehlídka amerických koní
Appaloosa, Quarter horse a Paint
horse a poníků • Ukázky westernového
výcviku koní • Equiteam – vzdělávání
jezdců a cvičitelů • Trail – dovednosti
• Indiánská jízda • Komunikační hry
divák versus kůň – Equipoint • Spřežení
s Velšským pony • Soutěže týmů –
jízdy zručnosti • Předvádění malé
mechanizace John Deere • Svezení
pro děti na ponících a koních • Jízdy
bryčkou taženou poníky k hlavní bráně •
Jízdy dětí na šlapacích minitraktorech •
Soutěže pro diváky o ceny partnerů.
Michelin představí největší
traktorové pneumatiky ve své třídě

29

Výstava Život a dílo profesora
Hromase

V pavilonu Z bude instalována výstava
Život a dílo profesora Hromase, jenž je
spjat s Lesnickou a dřevařskou fakultou
Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně a je nejvýraznější
osobností československé myslivosti
posledních desetiletí.

Jak se pracuje v lese? Vyzkoušejte si
simulátor harvesteru, stroje na těžbu
dřeva

Pokud vás zajímá práce lesáků nebo
se rozhodujete, co s budoucí kariérou,
tak se rozhodně zastavte na expozici
lesnického středního školství na galerii
pavilonu Z. Tady si můžete vyzkoušet
práci s harvesterem, strojem, s jehož
pomocí se v lese těží dřevo.
Informace pro návštěvníky

Zvěřinové speciality

Společnost Michelin představí na svém
stánku v pavilonu P prototyp pneumatiky
MICHELIN AxioBib IF 850/75 R 42,
největší traktorové pneumatiky ve
své třídě. Tato pneumatika RCI 50
(Rolling Circumference Index) je největší
traktorová pneumatika v řadě Michelin,
které měří na výšku 2,32 metrů a snese
zátěž o hmotnosti 9,5 tun.

30. 3.–3. 4. 2014
9.00–18.00 hod.
Brno–Výstaviště
Myslivecká část veletrhu SILVA REGINA
v pavilonu Z nabídne návštěvníkům jako
každoročně mysliveckou restauraci.
Chystá se i prodej domácích uzenin
a doprovodný program Nebojte se
zvěřiny, v jehož rámci proběhne praktická
ukázka přípravy jídel ze zvěřiny.

Vstupné:
základní 
zlevněné
rodinné 
rodinné – rodinné pasy
Více informací www.techagro.cz

160 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
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Vše od stavebních základů až po vybavení nábytkem
Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další
ročník Mezinárodního stavebního veletrhu IBF a Mezinárodního
veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX.

Jak si zařídit interiér

Zajímáte se o dřevostavby? NaZajímavé podněty návštěvníkům nabídne vštivte veletrh DSB!
projekt Inspirativní interiéry, který představuje reálnou ukázku toho, jak lze pracovat
s prostorem a jednotlivými vystavovanými
exponáty. Návštěvníci mohou využít bezplatného poradenství interiérových architektů
v poradenském
centru
klikněte
pro více informací
>>> Architekt.
Návštěvou veletrhů získáte informace potřebné jak ke stavbě či rekonstrukci bydlení, tak i inspiraci, jak si zajímavě a vkusně
vybavit interiér. K hlavním tématům veletrhů patří více než aktuální problematika
rekonstrukcí panelových bytů s primárním
zaměřením na domácí kutily. Veletrh MOBITEX se pak bude věnovat poradenství
v oblasti výběru kvalitního nábytku a představení tradičních českých výrobců nábytku.

Přestavby a rekonstrukce dostupné pro každého

Letošní veletrh se primárně věnuje vnitřním rekonstrukcím panelových bytů se
zaměřením na přestavby svépomocí a řešení nevyhovujícího bydlení. S touto problematikou se setkáte jak na jednotlivých
výstavních expozicích, v doprovodném
programu, tak i v jednotlivých poradenských
centrech.
klikněte
pro více informací >>>

Poradenství nejenom ke stavebNovinky jak pro stavbu, tak i pro ním materiálům a technologiím
interiér
Chystáte-li se stavět svépomocí či si vyNávštěvu stavebních veletrhů by si neměl nechat ujít nikdo, kdo chce držet krok
s novinkami ve všech oborech stavebnictví a technického zařízení budov. Nesmíme opomenout ani nabídku vystavovatelů
MOBITEX, kteří představí nové kolekce
pro nadcházející sezonu, ať už se jedná
o kuchyně, ložnice či obývací a dětské
klikněte pro více informací >>>
pokoje.

bíráte dodavatele stavby, zastavte se ve
veletržních poradenských centrech. Ta
jsou zaměřena nejenom na teoretická východiska a rady, ale i na praktické ukázky.
Získáte nezávislý přehled o vhodných stavebních materiálech, používaných technologiích a stavebních postupech, navíc
v návaznosti na aktuální legislativní změny.
klikněte pro více informací >>>

Jak vybrat kvalitní nábytek?

Druhý ročník veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno se problematice dřevěných
a montovaných domů věnuje skutečně
komplexně – nabídku vystavovatelů doplňuje doprovodný program veletrhu, který
se v letošním roce dá shrnout pod téma
energeticky úsporné a zdravé bydlení
v dřevostavbě. Součástí bude také poradenské centrum a výstava hotových dřevěných montovaných domů ve Stavebním
centru
Eden 3000 v blízkosti brněnského
klikněte pro více informací >>>
výstaviště.

V poradenských centrech oborových asociací svazů získáte aktuální informace, jak
si vybrat kvalitní nábytek. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika zdravotní nezávadnosti a představení tradičních
klikněte výrobců
pro více informací
>>>
českých
nábytku.
Zvýhodněná cena vstupného
Nejenom pro návštěvníky je připraveno
Audiovizuální technika jako sou- mnoho zajímavých novinek, které přispějí ke zvýšení jejich spokojenosti. Nově
část moderního interiéru
Špičkovou audiovizuální techniku jako se veletrh koná od středy do soboty, od
součást moderního interiéru představí 10.00 do 18.00 hodin. Návštěvníky jistě
projekt Technologie & Design. Prezenta- potěší také zvýhodněná cena vstupného
ce novinek z oblasti audiovizuálního světa ve všední den od 15.00 a po celou sobov kombinaci s kvalitním designem – to je tu, kdy je možné veletrh navštívit za poloklikněte
pro vícekina
informací
>>> Jasyko.
viční cenu, tedy za 80 Kč.
svět
domácího
od firmy

Vše pro Vaši zahradu

klikněte pro více informací >>>

Na více než tisíci metrech čtverečních přinese oblíbený tematický celek zahrada
a hobby nejenom inspiraci z praktických Více informací naleznete
ukázek či případových studií, ale i širokou na www.ibf.cz
nabídku letniček, trvalek, dřevin, či doplň- nebo na www.mobitex.cz
pro více informací >>>
kůklikněte
do zahrad.

tech
envi
technology invest
investment
environment
Mezinárodní veletrh
komunálních technologií
a sluÏeb

Mezinárodní veletrh
investiãních pﬁíleÏitostí, podnikání
a rozvoje v regionech

■ www.bvv.cz/urbis-technologie

■ www.bvv.cz/urbis-invest

23. – 26. 4. 2014
Brno - V˘stavi‰tû
www.bvv.cz

SoubûÏnû probíhají:

Mezinárodní veletrh techniky
pro tvorbu a ochranu Ïivotního
prostﬁedí

■ www.bvv.cz/envibrno
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Jarní MotorTechna
12. dubna 2014
pavilon Z a přilehlé volné plochy

zavřít okno

Fanoušci historických vozidel, motocyklů, renovátoři, sběratelé a nadšenci se dvakrát do roka setkávají
v Brně na tradiční akci MotorTechna. Letošní jarní ročník se uskuteční
12. dubna. Narůstající zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků jen
potvrzuje jedinečnost a oblíbenost
této akce. V minulých letech se na
MotorTechně prezentovalo 430 vystavovatelů.

S narůstajícím počtem účastníků
roste i počet zahraničních návštěvníků, kteří již zcela pravidelně MotorTechnu navštěvují. (Zastoupeno je
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, Litva,
Itálie, Nizozemsko a další).
Brány výstaviště se otevřou již
v 8.00 hod. Vstupné je 130 Kč.
www.motortechna.cz

Pod záštitou Velvyslanectví Japonska v České republice se koná každoroční setkání fanoušků japonského komiksu (manga) a animovaného
filmu (anime) - Animefest. Jedná se o nejstarší a největší samostatné setkání fanoušků v České republice. První Animefest se uskutečnil v roce
2004 a od té doby urazil dlouhou cestu. Každý rok nabízí Animefest
kvalitní přednášky, zábavné soutěže, praktické workshopy a promítání
nových i starších filmů anime.

číst více >>>
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Vystoupí:
Sto Zvířat
Fast Food Orchestra
Polemic
The Chancers
Pub Animals
Zrní
Rybičky 48
Hentai Corporation
Zoči Voči
Johnny Machette
Voxel
Adam Mišík
Skyline
Xindl X
Midi Lidi
Majk Spirit
Prago Union
PSH
Mydy Rabycad
Madame Pepper (UK)
Pipes and Pints
Čoko Voko
Lake Malawi
The Feud (UK)

Brněnský majáles se po roce opět
vrací do areálu BVV a organizátoři
slibují naprosto jedinečný zážitek.
Společnost Veletrhy Brno je hrdá na
to, že bude hostit největší festival
v ČR. Již nyní je potvrzeno více než
čtyřicet vystupujících kapel, které se
představí na vnitřních i venkovních

pódiích. K dispozici bude pět pavilonů
a 50 000 m2 volné venkovní plochy.
Podaří se překonat úspěch loňské,
nadmíru vydařené akce, kdy se
v areálu výstaviště bavilo na třicet
tisíc diváků? Přijďte se přesvědčit
sami.
www.brno.majales.cz
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kalendář veletrhů a výstav 2014/15
2014

březen–prosinec

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

19.–25. 10.

KONGRES MEDICAL
SUMMIT BRNO

23.–26. 10. Evropská výstava psů

30. 3.–3. 4. ANIMAL VETEX

4.–7. 11. GAUDEAMUS

30. 3.–3. 4. BIOMASA

6.–9.11. SPORT Life

12. 4. MotorTechna Brno

6.–9.11. Caravaning Brno

23.–26. 4. DSB

6.–9.11. THEATRE TECH

23.–26. 4. IBF

7.–9.11. IN–JOY

23.–26. 4. MOBITEX

7.–9.11. Dance Life Expo

23.–26. 4. URBIS TECHNOLOGIE

15.–16.11. MINERÁLY BRNO

23.–26. 4. ENVIBRNO

21.–22.11. Veletrh středních škol

23.–26. 4. URBIS INVEST
4.–7. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

9.–11. 5. Animefest
22. 5.

Service Delivery Forum
International 2014

5.–14.12. Vánoční trhy
Celoročně EDEN 3000

2015

leden–duben

10.–11. 1. Národní výstava psů

24.–25. 5. MINERÁLY BRNO

15.–18. 1. GO

21.–22. 6. INTERCANIS

15.–18. 1. RegionTour

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

7.–8. 2.

DUO CACIB Mezinárodní
výstava psů

15.–17. 2. STYL

29. 9.–3. 10. MSV

15.–17. 2. KABO

29. 9.–3. 10. IMT

20.–22. 2. OPTA

29. 9.–3. 10. FOND-EX
29. 9.–3. 10. WELDING

5.– 8. 3.

MOTOSALON
(Praha – PVA Letňany)

29. 9.–3. 10. PROFINTECH

5.– 8. 3. PRODÍTĚ

29. 9.–3. 10. PLASTEX

5.– 8. 3. RYBAŘENÍ

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

24.–27. 3. AMPER
4. 4. MotorTechna Brno

www.bvv.cz/kalendar
Změna termínů vyhrazena

