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ONDŘEJ SOKOL na veletrhu SPORT Life
Richard Genzer roztančil Dance Life Expo 

Tomáš Vrátný 
Na Caravaning Brno jsem přijel vybrat ideální karavan na Rallye Dakar

fairherald
SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA 
VELETRHY GO a REGIONTOUR



Brněnské výstaviště patřilo počátkem listopadu sportu, kara-
vanům, zdravému životnímu stylu, tanci a elektronickým hrám. 
V deseti obsazených pavilonech připravilo 220 vystavovatelů 
atraktivní program pro více než 42 000 návštěvníků. 

Sportovní veletrh SPORT Life byl především propagací sportu 
a zdravého životního stylu. Součást veletrhu představoval bo-
hatý doprovodný program sestávající ze závodů a sportovních 
utkání,  z akcí určených návštěvníkům, na nichž si mohli vy-
zkoušet nové druhy sportů, ale také diagnosticky ověřit svo-
je zdraví a tělesnou kondici. Nechyběly ani novinky a stávající 
trendy v oblasti elektrokol, které si mohli návštěvníci veletrhu 
v pavilonu F nejen prohlédnout, ale i  rovnou ověřit v praxi na 
speciální testovací dráze.

Třetí ročník veletrhu Dance Life Expo zaznamenal úspěch 
díky své koncepci založené na optimálním spojení show 

a   workshopů. Taneční komunita obsadila naprostou většinu 
workshopů všech úrovní.  Jednou z hlavních hvězd veletrhu se 
stal populární herec a bavič Richard Genzer, který společně se 
774 tanečníky stanovil nový český rekord v počtu lidí tancujících 
v jeden moment na stejnou choreografii.

Mezi veletrhy SPORT Life a Dance Life Expo perfektně zapadl 
i festival zábavy IN-JOY. Hlavní částí festivalu byla streetová kul-
tura ve stylu New Yorku osmdesátých let, Microsoft aréna s po-
čítačovými hrami a stage Evropy 2 s bohatým doprovodným 
programem. Mimořádný úspěch zaznamenaly večerní progra-
my koncipované jako výběr toho nejlepšího z IN-JOY a Dance 
Life Expo. 

Caravaning je nejen odborným veletrhem, ale i  komunitním 
setkáním příznivců životního stylu, k  němuž patří svobodné 
a nezávislé cestování na čtyřech kolech. V pavilonu P se na 
téměř 6 000 m2 prezentovalo 37 firem, dalších tisíc čtverečních 
metrů venkovní plochy obsadil bazar obytných automobilů. 

Premiéru měl projekt THEATRE TECH, veletrh divadelní a je-
vištní techniky, určený primárně odborným návštěvníkům z ob-
lasti kultury, divadla, akademické sféry a  státní správy a  sa-
mosprávy. Zejména z  obchodního hlediska jej vystavovatelé 
hodnotili jako velmi úspěšný. Velký úspěch zaznamenaly také 
odborné workshopy a kulatý stůl s tématy z dané oblasti.

Ve dnech 4. až 7. listopadu se konal Evropský veletrh poma-
turitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS. Jedná se 
o  největší veletrh univerzitního vzdělávání v  České republice 
a platí za nejvýznamnější zdroj informací o možnostech studia 
nejen po maturitě. O popularitě veletrhu GAUDEAMUS svědčí 
vysoká mezinárodní účast a návštěvnost 35 000 lidí.  

Ve dnech od 5. do 14. prosince se na brněnském výstavišti bu-
dou konat tradiční Vánoční trhy. Na pět set prodejních stánků 
vytvoří řemeslnický jarmark, nabídne výrobky chráněných dílen, 
produkty regionálních specialit i možnost občerstvení. Vánoč-
ní trhy představují atraktivní kombinaci předvánočních nákupů 

a  hudebních vystoupení pro celou rodinu. Návštěvníky letos 
čeká více než třicet koncertů, hudebních a divadelních před-
stavení.

Vykročení do nové sezony na brněnském výstavišti tradičně 
obstarají turistické veletrhy. Od 15. do 18. ledna 2015 se budou 
konat Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO se 
zaměřením na výjezdovou turistiku a Mezinárodní veletrh turis-
tických možností v regionech REGIONTOUR, který je nosným 
projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomin-
gu v České republice.  

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Rozhovor s Ondřejem Sokolem

Skákající Sokol
Sokol stěhovavý létá, Sokol Ondřej skáče. Populár-
ní herec a režisér zavítal na veletrh SPORT Life, kde 
si vyzkoušel Tarzaní skok a  řadu dalších lanových 
specialit.
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Ondřej Sokol dorazil na brněnské vý-
staviště hned první den konání veletrhu 
a s navlékáním sedáku a prsáku, základ-
ních bezpečnostních komponentů, příliš 
neotálel. Chtěl to mít za sebou, neboť 
dva a půl metru daleký skok na kladku 
s  volným prostorem pod nohama není 
běžným adrenalinovým zážitkem. „My-
slím si, že skákání bungee jumpingu 
a  dalších podobných záležitostí je pro 
blázny a lidi, kteří to nemají v hlavě v po-
řádku. Ale slíbil jsem to a jdu do toho,“ 
podotkl Sokol před skokem. 

„Ke sportu mám velmi dobrý vztah. 
K těm adrenalinovým sportům mám, jak 
se říká, ambivalentní vztah. Pokud je 
neprovozuji já, moc se mi líbí. Jakmile 
do toho mám jít, povolují mi určité svaly 
v těle,“ usmíval se Sokol. 

Tarzaní skok dopadl na výbornou, 

nejhorší bylo podle Sokola postavit se 
k  volnému prostoru před sebou. „Skok 
byl skoro v  pohodě. Hlavně pak zjistí-
te, že kladka je daleko blíže, než se vám 
zpočátku zdá,“ vysvětlil Sokol.

Úspěšné absolvování Tarzaního sko-
ku povzbudilo známého herce a režiséra 
v dalších aktivitách. „Teď už svěrač povo-
lil, byla by škoda toho nevyužít a nezkusit 
i ostatní atrakce,“ poznamenal s nadsáz-
kou Sokol, který podle všeho strávil více 
času ve vzduchu než na pevné zemi.

„Barmský most je zábavný. S  dětmi 
chodíme do lanových center v  Praze, 
tudíž most máme už trochu nachozený. 
Sjezd známe taktéž, ale ne tak dlouhý. 
Tady mě bavil a hlavně jsem z výšky vi-
děl rozestavěné stánky, takže si je obe-
jdu a mám to lepší než mapu,“ vtipkoval 
Sokol.

Sport Life
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Richard Genzer roztančil téměř osm set lidí na veletrhu Dance Life Expo
Herec a bavič Richard Genzer přijel do Brna na veletrh Dance Life Expo s jediným účelem – pokořit společně 
se stovkami tanečníků český rekord v počtu lidí tancujících v jeden moment na stejnou choreografii. Richard 
Genzer se na pokus o rekord náležitě připravil. Na pódium vyběhl v teplákové soupravě a za obrovských 
ovací tanečníků i diváků se všichni pustili do tanečních kreací připomínajících pohyby Johna Travolty ve 
filmu Horečka sobotní noci. 
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V pavilonu F se skákalo a závodilo

Frikulínská atmosféra veletrhu IN-JOY

Maminy nezastavil ani déšť 

Nevídaný tanec u tyče

Monster Max rampa byla nepřehlédnutelnou dominantou interiéru pavilo-
nu F. Jedenkrát za den proběhla show v podání mistrů jednotlivých sportů 
(BMX a SK8) a postupně se sjížděli účastníci víkendových závodů. Vítězem 
sobotní akce Mercedes-Benz GO BIG OR GO HOME JAMU se stal Zdeněk 
Pešek, který létal v neuvěřitelných výškách a svými čistými jízdami přesvěd-
čil většinu zúčastněných jezdců, že vítězství patří jasně jemu. V neděli se ko-
nal druhý závod pod názvem MERCEDES-BENZ BMX FOR BEGINNERS. 
Monster MAX rampu byla zpřístupněna začínajícím BMX riderům do 17 let. 
Vítězem závodu se stal Pavel Tenčík.

Komplex Street city veletrhu IN-JOY zaplnili všichni, co jsou free, cool a in. 
Mezi expozicemi, inspirovanými bouřlivým obdobím New Yorku v 80. letech, 
se sešly skupiny parkouristů, skejťáků, sprejerů, tanečníků, tatérů a umělců, 
kteří například tvořili impozantní graffiti přímo před zraky návštěvníků vele-
trhu.

Nepříznivé počasí rozhodně nezastavilo roztrénované maminky, které se 
navzdory dešti a nízkým teplotám rozhodly zúčastnit běžecké soutěže MA-
MINY RUN. Některé z nich měly s sebou malá miminka až po děti školního 
věku. Akce brněnské štafety se zúčastnily i známé maminky, například he-
rečka Alena Antalová, moderátorka Eva Decastelo a fitness trenérka Hanka 
Kynychová.

Ti, kdo zůstali na brněnském výstavišti až do sobotního večera, mohli zhléd-
nout umělecký tanec u tyče. Takzvaný Pole dance je neuvěřitelná podíva-
ná plná síly, akrobatických výkonů a neuvěřitelných triků. Fascinující kreace 
snad ani netřeba komentovat. 

7 fairherald



Jan Budař se slanil z výškové budovy BVV

Baletní soubory

Dominik Nekolný ukazoval dětem alternativní cesty

Známý herec a režisér Jan Budař byl jednou z hlavních osobností festivalu 
Kolem světa, ovšem ještě před tím se objevil na střeše výškové budovy 
brněnského výstaviště. Vybaven bezpečnostní helmou se po krátké in-
struktáži slaňoval z jedenáctého patra před hlavní chod budovy, kde pod 
odjištění s úsměvem odpovídal na dotaz, zdali by našel paralelu mezi sla-
ňováním a cestou kolem světa. „Ano, vidím tam drobnou paralelu. Postavil 
jsem se nad padesátimetrovou propast a důvěřoval, že ta tenká lana mě 
udrží. Podobá se to pocitu, kdy šlapete džunglí, kterou vidíte poprvé v ži-
votě a doufáte, že vás všechno živé kolem vás nechá přežít,“ řekl Budař.

V rámci veletrhu Dance Life EXPO se uskutečnila přehlídka baletních sou-
borů. Výběr české baletní scény zahrnoval i sólisty baletu Národního di-
vadla Praha Nikolu Márovou a Jiřího Kodyma. Celkem vystupovalo sedm 
baletních souborů z Prahy, Brna, Liberce, Plzně a Olomouce.

Profesionální závodník BMX Dominik Nekolný ukazoval cestu, jak se dá 
žít bez neřestí současného doby. „Osm let žiju životním stylem bez drog: 
nepiju, nekouřím, neberu žádné drogy. Díky tomu jsem tam, kde jsem, jez-
dím na závody po celém světě,“ řekl Nekolný, který se věnuje osvětě žáků 
a studentů ve svém projektu Drug Free od začátku roku 2013. „Když jsem 
viděl, jak mládež žije, že sedí na facebooku nebo kouří na lavičkách, roz-
hodl jsem se ukázat jim ukázat alternativní cesty, jak se dá žít a být cool,“ 
vysvětlil úspěšný BMX závodník.
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Tomáš Vrátný: Na Caravaning Brno 
jsem přijel vybrat ideální karavan 
na Rallye Dakar

Tomáš Vrátný, který se v  lednu zúčastní své 
čtvrté dakarské rallye, zavítal na veletrh Ca-
ravaning Brno. Cílem jeho návštěvy bylo na-
jít odolný karavan, schopný zvládnout nároč-
né podmínky tisíce kilometrů dlouhé rallye. 
„V současnosti používáme asistenční auta na 
podvozku nákladních vozidel,“ vysvětlil Tomáš 
Vrátný, jenž se na start Dakaru postaví s kami-
onem Tatra Jamal.
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V době vydání posledního le-
tošního fairheraldu se jeho Ta-
tra kymácí na palubě nákladní 
lodi a  přes Atlantický oceán 
pluje do dějiště Dakaru. Tomáš 
Vrátný dorazí o  několik týdnů 
později a 4. ledna zahájí svou 
čtvrtou pouť v nejnáročnějším 
motoristickém podniku na svě-
tě. Startuje se v argentinském 
Buenos Aires, pokračuje přes 
pohoří Andy do Chile se za-
stávkou v Bolívii a poté násle-
duje návrat do Buenos Aires. 
Pokud pro Tomáše všechno 
dobře dopadne, v cíli se obje-
ví 17. ledna. Rozhodně k tomu 
má předpoklady, vždyť všech-
ny své předešlé starty promě-
nil v úspěšné dojezdy do cíle..

Tomáš Vrátný coby jezdec 
a  šéf stáje Bonver Dakar má 
nelehkou pozici. V boji o umís-
tění v první desítce však nebu-
de sám. Další Tatru Jamal bude 
krotit zkušený Artur Ardavičus 
z Kazachstánu a třetím mužem 
do party je talentovaný Polák 
Robert Szustkowski. „Ideální 
by bylo, kdyby se Artur umístil 
v první pětce, já v první desít-
ce a Robert v první dvacítce,“ 
doufá Vrátný.

„Po posledním Dakaru, na kte-
rém se Artur Ardavičus před-
stavil se zbrusu novou Jamal-
kou, jsem slíbil, že postavíme 

další dva kamiony. Ty se nám 
opravdu podařilo postavit 
a připravit na Dakar. Jsem rád, 
že se po technické a  vývojo-
vé stránce můžeme srovnávat 
s  těmi nejlepšími. Rád bych 
tímto poděkoval všem, kte-
ří se na stavbě aut a přípravě 
zázemí týmu před odjezdem 
na Dakar podíleli,“ nechal se 
slyšet Tomáš Vrátný, šéf týmu 
a pilot česko-slovenské týmo-
vé posádky.

Posádku týmu Bonver Dakar 
Project posílil i  legendární Jo-
sef Kalina, několikanásobný 
účastník a  vítěz dakarské ra-
llye. Svými zkušenostmi má 
přispět ke správnému chodu. 

„Pepík Kalina je obrovská da-
karská osobnost. Jsem rád, že 
se stal součástí našeho týmu. 
Pepík je úžasný člověk. Je ve-
lice společenský, jazykově vy-
bavený a na Dakaru jej všichni 
znají. Svými zkušenostmi nám 
může v  mnoha věcech po-
moct. Celý projekt se díky jeho 
osobnosti zase posune o stu-
peň výš,“ uznal Tomáš Vrátný.

Dakar je náročnou zkouškou 
nejen pro závodníky, ale i spo-
lujezdce a každého člena týmu. 
Zatímco jezdec po každé odje-
té etapě odpočívá, aby byl při-
praven na několikahodinovou 

fyzickou i  psychickou zátěž 
následujícího dne, pro ostatní 
práce teprve začíná. Nejná-
ročnější pozici na Dakaru mají 
mechanici, pracující v nočním 
režimu. „Přes den se přesou-
vají z bivaku do bivaku a přes 
noc pracují. Jejich role je šíle-
ná. Práce řidiče zkrátka končí 
v momentě, kdy mechanikům 
začíná,“ vysvětlil Vrátný.

Krizových situací je na Dakaru 
dost a člověk musí být scho-
pen se s nimi poprat. „Nechci 
tvrdit, že k  tomu na Dakaru 
dochází každý den, ale člo-
věk si občas v etapě řekne, co 
tady dělá, proč to dělá a  má 
to zapotřebí? Naštěstí jde jen 
o chvilkové pocity a nikdy ne-
nastala taková krize, že bych 
vážně zvažoval dakarskou 
účast,“ přiznal Vrátný a  zá-
roveň dodal, že nejšťastnější 
okamžiky následují při každém 
dojezdu do cíle.
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★ 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 

NÁKUP DÁRKÒ
OD VÍCE NEÎ 400 PRODEJCÒ 

TO NEJLEP·Í Z PROGRAMU:

www.bvv.cz/vanocnitrhy

6.12.
RADKA

FI·AROVÁ

7.12.
Veselá pouÈ 

s hosty pofiadu
JÒ A HELE

7.12.
CIMBALLICA

8.12.
ADAM
MI·ÍK

11.12.
MICHALNESVADBA

7.12.
PETR 

KOTVALD

12.12.KAREL KAHOVEC,VIKTOR SODOMA A SKUPINA GEORGE& BEATOVENS

KULINÁ¤SKÉ SPECIALITY

¤EMESLNICK¯ JARMARK
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Ručně vyráběné dárky  
z řemeslnického jarmarku
Na 35 stylových stánků v pavilonech F a G1 
nabídne ručně vyráběné výrobky z různých 
materiálů, které budou mnohdy vznikat pří-
mo před očima návštěvníků. Ať už se jedná 
o předvádění malování baněk, výrobu šper-
ků či dalších krásných věcí. Nabídka bude 
opravdu široká. Od různých druhů dekora-
cí, ručně malovaného textilu, dekorativního 
skla, keramiky, hraček, originálních šperků, 
pochutin až po domácí mýdla a mnoho dal-
ších krásných věcí.

Kulinářské speciality
Nabídka Vánočních trhů myslí také na mls-
né jazýčky. Vánoční atmosféru navodí tře-
ba horká medovina, čokoláda, svařené víno 
nebo grog. Trdelníky, bramborové placky, 
jitrničky, grilované speciality, uzenářské la-
hůdky a další pochoutky jsou součástí na-
bídky prodejců na tzv. Moravském vánoč-
ním trhu. Chybět nebudou ani kvalitní české 
a moravské potraviny se značkou Klasa.Le-
tošní novinkou jsou pak farmářské výrobky, 
těšit se můžete třeba na bylinné čaje a kos-
metiku, perníky nebo marmelády. 

KONCERTY
Radka Fišarová, Petr Kotvald nebo Adam Mišík
V  rámci pestrého programu vystoupí například Radka Fišarová 
s programem Malá pocta velké Edith, Petr Kotvald společně s Dět-
ským sborem Brno, Adam Mišík nebo Karel Janovec, Viktor Sodo-
ma a skupiny George & Beatovens se vzpomínkou na Petra Nová-
ka. Nesmíme opomenout ani světové populární melodie v podání 
moderní cimbálové kapely Cimballica. 

Michal Nesvadba nebo JŮ a HELE
Děti jistě potěší vystoupení oblíbeného Michala Nesvadby. Lout-
kovou pohádku Veselou pouť s hosty pořadu JŮ a HELE přiveze 
loutkoherecká skupina České televize. S oblíbenými pohádkovými 
kamarády se vydáme do světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných 
zvířat, za obyvateli strašidelných hradů, zkrátka do míst plných zá-
bavy a legrace. Spolu s námi se na Veselou pouť vydají také naši 
dobří známí JŮ a HELE!

Pestrá nabídka dárků 
a hudebních vystoupení na 
brněnském výstavišti
Vánoční trhy jsou skutečným rájem pro ná-
kup vánočních dárků. Každý si jistě vybere 
ze široké nabídky více než čtyř stovek pro-
dejců ve vánočně vyzdobených pavilonech 
F a G1. Výběr dárků je opravdu pestrý! Od 
maličkostí pro radost až po dary za tisíce. 
Nákupy zpříjemní atraktivní koncerty v rám-
ci hudebního programu nebo něco dobrého 
na chuť. 
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Veletrhy GO a REGIONTOUR
Cesta na dovolenou začíná na brněnském výstavišti

DOPROVODNÝ PROGRAM

SOUTĚŽTE 
O VSTUPENKY 

NA VELETRHY GO 
A REGIONTOUR
SPUSTIT SOUTĚŽ
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V polovině ledna na brněnském výstavi-
šti proběhnou tradiční veletrhy cestovní-
ho ruchu GO a REGIONTOUR, kde na 
návštěvníky čeká pestrá nabídka zájez-
dů, výletních cílů, ale také nejrůznějších 
zážitků od adrenalinových sportů až po 
ochutnávky gastronomických specialit. 

Hlavním tématem bude opět Aktivní do-
volená, a to v nejrůznějších podobách. 
Početnou cílovou skupinu cykloturis-
tů osloví Cyklistická vesnička s  infor-
mačními materiály o  cyklotrasách, cy-
klostezkách a doprovodných službách. 
V nabídce aktivní dovolené samozřejmě 
mají své pevné místo také pěší turistika, 
lázeňství, wellness, přehlídka golfových 
resortů a skiareálů. V rámci veletrhů se 
uskuteční 3. ročník festivalu RegFood-
Fest, který pozve do světa lákavých 
chutí. Velký prostor bude věnován také 
prezentaci pivovarů. Nabídku doplní re-
gionální potraviny a projekty Vína z Čech 

a Moravy a Svět kávy. Na RegFoodFest 
naváže finále již 21. ročníku soutěže 
Gastro Junior Brno – Bidvest Cup, která 
je zároveň Mezinárodním mistrovstvím 
České republiky mladých kuchařů, cuk-
rářů a číšníků. Nejlepší žáci těchto obo-
rů z více než 40 odborných škol budou 
po tři dny měřit své síly přímo před zraky 
návštěvníků veletrhů cestovního ruchu. 
Zcela nevšední cestovatelské zážitky 
pak nabídne 18. ročník festivalu GO 
Kamera, který se v Kongresovém cen-
tru brněnského výstaviště koná po celé 
čtyři veletržní dny.

Veletrhy GO a REGIONTOUR proběhnou 
v  termínu od 15. do 18. ledna 2015 
(první den je vyhrazený odborným 
návštěvníkům). Zakupte vstupenku 
online na  etickets.bvv.cz, ušetříte čas 
i  peníze! Více informací naleznete na 
 www.regiontour.cz.
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AmbAssAdor progrAm

Velice si vážíme našich významných partnerů, kteří propůjčili svoje jméno 
a tvář takzvanému Ambassador programu. Představujeme prvního z nich, 
který reprezentuje oblast kongresů a konferencí.

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. – ambassador pro kongresy 

Přednosta oddělení klinické hematologie FN Brno. 
Profesor Penka se podílel jako koordinátor přípravných výborů na realizaci 

XVI. česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu a XIII. 
česko-slovenské konference laboratorní hematologie. Od začátku příprav 
prosazoval konání této prestižní akce na brněnském výstavišti. 
Nejvýznamnější událost českých a slovenských hematologů a transfuziologů 
pořádaná vždy jedenkrát za tři (tentokrát dokonce za čtyři) roky se konala 
v roce 2012 v kongresovém pavilonu E.  Naše kongresové prostory splnily 
náročné požadavky pro další prestižní lékařský kongres. 

Prof. Miroslav Penka doporučuje kongresové prostory BVV pro konání nejen 
lékařských kongresů a konferencí.



Přijďte si užít neopakovatelnou party a naladit se na 
vánoční atmosféru. Během jediné, úžasné noci vystoupí 
DJ Antoine, Rytmus, Dara Rolins, Majk Spirit, Tina, Separ, 
Kali, Tomi Popovič, Monika Bagárová a další.

A kde jinde než v pavilonu P brněnského výstaviště, je-
hož kapacita je 10.000 osob, který 
je oblíbeným místem konání vel-
kých tanečních akcí, který nabízí 
perfektní zázemí.

Tuto akci si nesmíte nechat ujít. 
Start je 18.12. ve 20 hod.

Cena vstupenky je 590 Kč,  
předprodej v síti Ticketportal

Více informací o akci zde

http://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=133345
https://www.facebook.com/events/1501595913429033


Více informací o službě najdete zde >>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >> 

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě

panel 90x196cm_cz_cz  6/4/14  8:42 PM  Stránka 1

Řekli o nás >>



KALENdář vELEtRHŮ A výstAv 2015

2015 leden–prosinec

3.–4. 1. Národní výstava psů

15.–18. 1. GO

15.–18. 1. REGIONTOUR

7.–8. 2.
DUO CACIB Mezinárodní 
výstava psů

21.–23. 2. STYL

21.–23. 2. KABO

 5.–8. 3.
MOTOSALON  
(Praha – PVA Letňany)

 5.–8. 3. PRODÍTĚ

 5.–8. 3. RYBAŘENÍ

20.–22. 3. OPTA

24.–27. 3. AMPER

 4. 4. MotorTechna Brno

22.–25. 4. IBF

22.–25. 4. DSB

22.–25. 4. MOBITEX

5.–6. 5. STAINLESS

12.–15. 5. MEDICAL FAIR Brno

12.–15. 5. REHAPROTEX

14.–16. 5. InDent

19.–21. 5. IDET

19.–21. 5. PYROS/ISET

19.–21. 5. INTERPROTEC

20. 5. SDFI 2015

23.–24. 5. MINERÁLY BRNO

23.–24. 5. GRAND PRIX VINEX

24.–27. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

28.5.–1. 6. AUTOSALON Brno

28.5.–1. 6. AUTOTEC

20.6. MODELLBRNO 

25.–28. 6.
Národní výstava 
hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky

25.–28. 6. BIOMASA

27.–28. 6. PROPET

27.–28. 6. INTERCANIS

27.–28. 6. INTERFELIS

9.–14. 8. ICSMA 17 

22.–24. 8. STYL

22.–24. 8. KABO

 14.–18. 9. MSV 2015

14.–18. 9. EUROTRANS

14.–18. 9. Transport a Logistika

14.–18. 9. Envitech

18.–24. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC

31. 10. MotorTechna Brno

3.–6. 11. GAUDEAMUS

5.–8. 11. SPORT Life

5.–8. 11. Caravaning Brno

5.–8. 11. THEATRE TECH

6.–8. 11. IN-JOY

6.–8. 11. Dance Life Expo

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO

20.–21. 11. Veletrh středních škol

4.–13. 12. Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena

www.bvv.cz/kalendar
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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele 
veletrhů a výstav BVV
www.bvv.cz
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