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vozidel
Stovky zvířat na brněnském
výstavišti

Gondíci s.r.o. na Stavebních veletrzích Brno
Ondřej Bank: Cením si toho, že jsem přežil
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Jedním z dokladů možností využití brněnského výstaviště k jiným než veletržním účelům bylo ve dnech
15. a 16. května pořádání 11. ročníku českých firemních her. Zúčastnilo se jich třináct firemních týmů,
celkem 232 sportovců, kteří soutěžili v sedmnácti
disciplínách. Veletržní tým skončil jedenáctý.

V tradičním termínu se ve dnech 22.–25. dubna na
brněnském výstavišti konal soubor veletrhů s tematikou stavebnictví a bydlení: stavební veletrh, veletrh
nábytku a interiérového designu MOBITEX a veletrh
DSB – Dřevo a stavby Brno. Nově se letos souběžně
konal veletrh velkoobchodní společnosti PTÁČEK.
Zvýšený zájem návštěvníků a zejména spokojenost
vystavujících firem na veletrhu je příslibem a růstu
odvětví stavebního průmyslu do budoucna i jeho brněnské komerční platformy.
Ve dnech 5. a 6. května se konal již osmý ročník Mezinárodního veletrhu korozivzdorných ocelí
STAINLESS. Tato vysoce odborná akce s mimořádně vysokou mezinárodní účastí, určená především
specialistům z ocelářského průmyslu, opět beze
zbytku naplnila očekávání zúčastněných firem.
Poprvé se na brněnském výstavišti ve dnech 14.–16.
května sešli zubní lékaři a zubní hygieničky na kongresové akci s výstavou INDENT Brno 2015. Po dohodě s organizátorem převzaly režii Veletrhy Brno
a z Ostravy akce přesídlila do kongresové haly E brněnského výstaviště s cílem nabídnout jejím účastníkům komfortnější kongresové a výstavní podmínky.

Tradiční komplex veletrhů obranných a bezpečnostních technologií představil ve dnech 19.–21. května
novinky 450 firem z 22 zemí. Význam veletrhu IDET
vzrostl právě v době potenciálních bezpečnostních
rizika a potvrdil významné postavení českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Veletrh navštívili
zástupci zahraničních armád, ministerstev obrany,
NATO a European Defence Agency – EDA. Veletrhy
ISET, PYROS a INTERPROTEC pak společně vytváří platformu prezentace technologií a zařízení pro
integrovaný záchranný systém.

Ve dnech 25.–28. června završí veletržní kalendář
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Jde o největší přehlídku chovných zvířat s mezinárodní účastí v České republice, která
má svůj přirozený komerční význam. Současně se
bude konat další novinka – první ročník Národní výstavy myslivosti s prodejní výstavou mysliveckých
potřeb. Doprovodný program BIOMASA poukáže
na možnosti využití obnovitelných zdrojů energie
v zemědělství.
Zmíněné akce doplní poslední červnový víkend
Mezinárodní výstavy psů INTERCANIS a koček
INTERFELIS společně se specializovanou kontraktační a prodejní výstavou chovatelských potřeb
PROPET.

Prodejní výstava MINERÁLY BRNO se zahraniční
účastí se stala vyhledávanou příležitostí k setkávání
sběratelů minerálů, fosilií, šperků a přírodnin. Letošního ročníku se ve dnech 23. a 24. května zúčastnilo celkem 164 vystavovatelů z České republiky,
Slovenska a Polska, Maďarska, Německa, Belgie,
Litvy, Bulharska, Rumunska a Rakouska.
Prostory pavilonů A a E brněnského výstaviště
a kongresový sál hotelu Holiday Inn hostily ve dnech
24.–27. května účastníky XXIII. výročního sjezdu
České kardiologické společnosti. Setkání českých
a slovenských kardiologů je největším a nejvýznamnějším odborným kongresem s doprovodnou výstavou.
Hala P brněnského výstaviště se stává v červnu
pravidelným místem setkání vedoucích pracovníků
Škoda Auto a.s. při každoroční firemní akci Škoda
Management Meeting Conference.
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Odborná poradenská centra
pro návštěvníky veletrhů IBF a MOBITEX
Návštěvou stavebního veletrhu IBF a veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX,
které se konaly od 22. do 25. dubna na brněnském výstavišti, získali návštěvníci přehled
o nových technologiích, stavebních materiálech
a aktuálních trendech ve vybavení interiéru.

Návštěvníci mohli využít bezplatných odborných poradenských center, a tak pod vedením nezávislých odborníků postavit a vybavit svůj byt či dům.
Zájemci o dřevěné stavění získali přehled
na veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno, který

se této problematice věnoval skutečně komplexně. Inspiraci z hotových dřevěných montovaných domů poskytlo Stavební centrum
EDEN, kde se konal Den dřevostaveb.
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
V průběhu konání stavebního veletrhu IBF se mohli návštěvníci zastavit na stánku Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a seznámit se s programem Nová zelená úsporám v roce 2015.

Nová fáze tohoto dotačního programu byla
spuštěna 15. května. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevřely dvě nové výzvy Nová zelená úsporám, a to
v oblasti rodinné domy na území ČR a dále bytové domy na území hlavního města Prahy.
Od svého zahájení v roce 2009 až do současné
doby získalo v rámci programů Zelená úsporám
74 000 žadatelů celkem 20,2 miliardy Kč. V roce
2015 má být rozděleno 1,1 miliardy Kč, z toho 600
milionů Kč je určeno pro rodinné domy a 500 milionů pro bytové domy v Praze. Žádosti mohou být
podávány výhradně elektronicky na adrese www.
novazelenausporam.cz až do 31. října 2015.
Základní struktura dotačního programu zůstala zachována. U rodinných domů jsou tři oblasti
podpory, a sice snižování energetické náročnosti

stávajících rodinných domů; výstavba rodinných
domů s velmi nízkou energetickou náročností;
efektivní využití zdroje. U bytových domů je možné využít první oblast podpory čili snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů.
Novinek pro rok 2015 je celá řada. Pozitivní
zprávou pro žadatele je možnost získat příspěvek
na menší energetické úpravy, takzvané dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby o minimálně 20 %. Je to vhodné zejména pro osoby,
které aktuálně nemají k dispozici více peněz na
rozsáhlou rekonstrukci a zateplování chtějí rozložit na etapy. Taktéž už není potřeba držet se seznamu předepsaných výrobků a firem, rozhodujícím faktorem jsou technické parametry.
Další novinkou je možnost žádat o dotaci
i na výměnu elektrického topení za tepelné čer-

padlo. Úsporná opatření mohou nyní realizovat
i majitelé rodinných domů nad 350 m2.
Každého žadatele zajisté potěší zkrácení nepopulární administrace. Jen tři týdny mají
úředníci na schválení žádostí, další tři týdny na
kontrolu dotace a výpočet dotace a následující tři týdny na vyplacení dotace. Její výše může
u rodinných domů dosáhnout až 50 % z výdajů,
u bytových domů až 20 % z výdajů.
Zájem o program Nová zelená úsporám byl
na stavebním veletrhu IBF značný a vedle individuálního poradenství si návštěvníci nenechali
ujít ani pravidelné přednášky. O trvající popularitě programu Nová zelená úsporám 2015 dokládá fakt, že za první týden od jeho spuštění bylo
přijato celkem 459 žádostí za více než 123 milionů korun.

Gondíci s.r.o. na Stavebních veletrzích Brno
Stavební veletrh v Brně si nenechala ujít ani známá moderátorská dvojice pořadů pro kutily – sourozenci Adéla a Dalibor
Gondíkovi. Na výstavišti se zastavili v ukázkových zahradách
a jejich pozornost upoutala i sekce interiérového osvětlení.
„Hlavním důvodem naší návštěvy je inspirace pro náš pořad. Získáme tu hodně informací a nápadů,“ vysvětlil Dalibor Gondík. Jeho
sestra Adéla se netají vášní k zahradničení, takže o oblíbené expozici
měla ihned jasno. „Jsem tu přes kytičky. Všechno začíná kvést, takže
zahrada se mi velmi líbila,“ dodala Adéla.
Dalibor Gondík se nechal vtáhnout do tajů interiérového osvětlení, které ho podle vlastních slov fascinuje. Do Brna jel s úmyslem
navštívit expozicí osvětlení. „Mám rád odrazová světla a LED světla,“
přiznal se Dalibor a zároveň podotknul, že lustry, která má doma, mu
najednou připadají jako z roku 1960.
„Perfektně fungují i podhledy, přitom jde o takovou blbůstku. Trochu se sníží strop, přidá se tam odrazové světlo a domácí pohoda je
úplně jiná, než když tam svítí jeden zdroj světla,“ řekl na závěr Dalibor
Gondík, jenž se nechal inspirovat v poradenském centru Jak vybrat
vhodnou žárovku. Návštěvníci zde mohli získat informace pro výběr
vhodného osvětlení a v praxi si vyzkoušet a porovnat různé druhy
svítidel. Partnery projektu byly společnosti ABB, OSRAM Česká republika, Pražská energetika a Studio Jasyko.
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Zlaté medaile IBF 2015
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V rámci doprovodného programu stavebních veletrhů IBF byla předána ocenění v rámci vystavovatelských soutěží Zlatá medaile IBF a Grand Prix Mobitex. Do soutěže Zlatá medaile se přihlásilo
devět firem s jedenácti exponáty. Ocenění se pak dočkaly čtyři produkty. V Grand Prix Mobitex si
cenu převzali zástupci šesti firem a bez povšimnutí nezůstala ani studentská sekce.

Oceněné exponáty - Zlatá medaile IBF 2015
sTube

Chytrá stěna
sTube dosahuje bezkonkurenčně nejnižších nákladů, všude tam, kde se často
a dlouze svítí. Produkuje jemné světlo, nabízí vyšší kontrast a nižší únavu očí, s minimálním světelným slábnutím a podáním.

Vše o exponátu >>

maxit mörtelpad

Prefabrikované maltové desky pro zdění přesného zdiva na tenkou celoplošnou spáru. Po položení na vrstvu zdiva
se maltové desky navlhčí a je možné
podkládat další řadu zdiva. Jednoduché
zpracování bez míchání malty a použití
složitých přípravků.

Vše o exponátu >>

Jedná se o tepelně akumulačních modulů určený pro stěny, stropy a podlahy
všech typů budov, který dokáže účinně
stabilizovat tepelné mikroklima v budovách při nízkých provozních nákladech.
Systém zajišťuje příznivé a zdravé vnitřní tepelné mikroklima v každém ročním
období, zabraňuje přehřívání místností
v letních měsících. Systém umožňuje nejen pasivní chlazení ....
Vše o exponátu >>

Porotherm 38 TS Profi

Soklové cihly broušené Porotherm 38
TS Profi jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva
tloušťky 380 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany
opatřeny hydrofobizačním přípravkem
proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro
správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena.
K usazení cihel do ideálně vodorovné polohy pro zdění ...
Vše o exponátu >>

Grand Prix Mobitex 2015 – sekce vystavovatel
Sedací souprava NANTES

LACERAMIC DESIGN sink

Sedací souprava SIRA

Moderní kuchyňská linka

Ložnice AMANTA

Matrace PIEROT

Model Nantes je kombinací inovativního přístupu k výrobě sedacího nábytku
a klasických prvků čalounění. Vysoce
kvalitní pěny s podílem sojového oleje
doplňuje prodyšné polyesterové rouno,
což společně s odpružením...
Vše o exponátu >>

Dotek přírody a severské elegance. Sedací souprava vyniká elegancí, perfektním zpracováním dřeva s hedvábným
povrchem a pohodlným ergonomickým
čalouněním s nastavitelným podhlavníkem.
Vše o exponátu >>

Základem ložnice AMANTA je lůžko zcela nového designového pojetí. Součástí
kolekce jsou také komody a skříně.
Vše o exponátu >>
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Česká ručně vyráběná autorská umyvadla, glazovaná německými efektními
glazurami.
Vše o exponátu >>

Moderní kuchyňská linka, jedinečné
spojení dřeva a skla, skleněná pracovní a obkladová deska, jedinečný úložný
prostor integrovaný do obkladu, novinka bezúchytkové otevíraní vestavné
lednice, dále kompaktní pracovní deska
s bílým jádrem.
Vše o exponátu >>

Matrace PIEROT poskytuje spolehlivou
oporu páteře a jde o luxusní matraci pro
náročné. Skládá se ze dvou částí a to
oboustranného potahu a oboustranného
jádra, přičemž každá tato část je tvořena
z několika komponentů.
Vše o exponátu >>

9

fairherald

Výsledky studentské soutěže Grand Prix Mobitex 2015
Veletrhy Brno, a. s.

Klastr českých
nábytkářů

Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.

1. místo

1. místo

1. místo

2. místo

3. místo

Kolekce předmětů pro
chráněné dílny
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Ateliér Průmyslový
design / J. Andrýsková,
M. Baletková, M. Blšták,
K. Brůhová, M. Labdová,
L. Mišičko, V. Valušková

Stolička
Jan Kovalovský / Univerzita T. Bati ve Zlíně,
Ateliér průmyslový design

Sedni si a pohoupej se
– Houpací křeslo Ina
Miroslav Truben / Vysoká
škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér
Transport dizajn

2. místo

Paper-wood furniture
Kateřina Brůhová / Univerzita T. Bati ve Zlíně,
Ateliér průmyslový design

Stolek Vitality
Aneta Zeiserová / Vyšší
odborná škola a Střední
průmyslová škola Volyně
Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.

2. místo

Lehátko
Michal Zeman / Univerzita T. Bati ve Zlíně, Ateliér průmyslový design

Předěl
Daniela Barochová /
Univerzita Hradec Králové, obor Textilní tvorba
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Vítězové soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2014:
Necelých pět metrů široká budova a parkovací dům
Zatímco návštěvníci Stavebních veletrhů procházeli expozice vystavovatelů, v pavilonu A se rozdávala ocenění za
nejlepší stavební realizace za rok 2014. První místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti udělila odborná porota
administrativnímu projektu Minská 85 a Parkovacímu domu na ulici Kopečná.

1. KATEGORIE:
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

2. KATEGORIE:
BYTOVÉ STAVBY

Tato kategorie má hned dva vítěze. Prvním je objekt na ulici Minská 85 v Brně. Při stavbě architekti, projektanti a stavbaři úspěšně vyřešili problém s mimořádně úzkou parcelou a podzemní
vodou. Druhým vítězem v této kategorii je parkovací dům na ulici Kopečná v Brně. Ten v sobě
spojuje nejmodernější technologii parkování v automatických zakladačích a osvěžující nápad se
stěnou z neopadavého břečťanu, který roste ze střešní terasy a kontejneru nad prvním nadzemním podlažím.

Vítězem se stal soubor 35 bytových domů
v ulici Na Nivách v brněnském Jundrově. Stavbu
se podařilo výjimečně citlivě začlenit do okolní
zástavby a zeleně v okolí Svratky. Domy jsou navíc v exteriéru i interiéru velmi moderně řešeny.
1. místo

1. místo

1. místo

Administrativní objekt Minská 85,
Brno

Parkovací dům ul. Kopečná, Brno

Spustit video

Zobrazit informace o stavbě >>

Obytný soubor 35 RD,
Brno – Jundrov, Na Nivách

Spustit video

Zobrazit informace o stavbě >>

Spustit video

Zobrazit informace o stavbě >>

Kompletní výsledky všech kategorií soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2014 najdete zde >>

Úspěšný veletrh IDET

11

fairherald

Těmito slovy zhodnotil armádní generál v záloze Ing. Pavel Štefka M.Sc. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. „IDET postoupil zase o kousek dál a může se srovnávat s těmi významnými světovými
veletrhy,“ konstatoval Štefka.

Komplex veletrhů obranných a bezpečnostních technologií IDET,
ISET, PYROS a INTERPROTEC představil ve třech dnech novinky
450 vystavujících firem z 22 zemí. Zájem o účast odpovídal současné komplikované bezpečnostní situaci, narůstajícím rizikům a očekávaným vyšším investicím do obranných technologií. Na 13. mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky se představilo 331

firem, o desetinu více než před dvěma lety. Bohatá nabídka přivedla
na brněnské výstaviště za tři dny více než dvacet šest tisíc zájemců o nejmodernější obrannou, bezpečnostní a protipožární techniku.
Návštěvníci přijeli ze tří desítek zemí, zahraničních mezi nimi bylo
více než tisíc. V tiskovém centru se akreditovalo 162 novinářů z osmi
zemí.

Ondřej Bank: Cením si toho, že jsem přežil
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Český alpský lyžař Ondřej Bank byl na veletrhu IDET hostem Armády České republiky. V poslední den konání veletrhu absolvoval jakožto člen ASC Dukla besedu s návštěvníky.

Ondřej Bank zakončil svou letošní zimní sezonu ošklivým pádem na
mistrovství světa v americkém Beaver Creeku. Videozáznam pádu
obletěl celý svět a příjmení Bank bylo v následujících dnech často
skloňováno nejen v českých médiích. Zábřehský rodák se však z četných zranění rychle dostal a necelé čtyři měsíce po svém pádu se
rozhodl pokračovat v kariéře. „Na poslední sezoně si cením toho, že
jsem ji přežil,“ zasmál se Ondřej Bank na besedě, kde rozdával podpisové karty.
„Na olympiádě nebo mistrovství světa jsem nikdy nevyhrál medaili,

ale já v to nikdy nedoufal,“ hodnotil Bank svou kariéru, během níž se
ve světové špičce umístil dvakrát v první pětce – na olympiádě v Rusku a na mistrovství světa v Německu. „Nicméně každou sezonu si
posouvám svá osobní maxima a toho si cením. Zařadil jsem se mezi
špičku a jsem schopný prohánět soupeře ve všech disciplínách,“ podotkl Bank.
Na veletrhu IDET imponovala čtyřiatřicetiletého lyžaře vojenská technika. „Válka samozřejmě sympatická není, ale každého určitě zaujme
technická vybavenost armády,“ dodal na závěr.
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IDET Aréna nabídla překážkovou jízdu armádních vozidel
V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci veletrhů IDET, PYROS, ISET a INTERPROTEC navštívit
i populární terénní polygon za pavilonem Z, kde po celý den probíhaly statické a dynamické ukázky techniky
Armády ČR, Policie ČR, HZS ČR a letové ukázky bezpilotních prostředků.

Fotogalerie

Video

K nejatraktivnějším částem programu zajisté patřily ukázkové jízdy armádních vozidel v čele s obrněncem KBVP Pandur II. Pražce a další
překážky překonávaly i několikatunové stroje TATRA 8x8 MAMUT, IVECO 4x4, LR 130 KAJMAN nebo DINGO II CZ. Na polygon dorazila i Tatra
815 8x8 DEKVOZ a LMV Iveco v barvách Ozbrojených sil Slovenské
republiky.

V předem stanoveném čase taktéž nastoupili členové Policie České republiky s programem ukázky zásahové jednotky při zadržení nebezpečného pachatele za pomoci speciálního vozidla. Naopak Hasičský záchranný sbor zachraňoval osoby z havarovaného autobusu. Vzduchem
pak létal bezpilotní prostředek SkyRanger.

Česká pancéřovaná VEGA
ochrání před protitankovými střelami

14

fairherald

Obrněné vozidlo VEGA firmy SVOS, spol. s r.o., bylo jednou z hlavních hvězd Mezinárodního veletrhu obranné
a bezpečnostní techniky IDET, který se na brněnském výstavišti konal společně s veletrhy požární techniky
a služeb PYROS, bezpečnostní techniky a služeb ISET a veletrhem prostředků osobní ochrany, bezpečnosti
práce a pracovního prostředí INTERPROTEC. Přeloučská firma dorazila na IDET s dvěmi verzemi v provedení
4x4 a 6x6, které od premiéry v roce 2011 podstoupily dlouhodobý vývoj a jsou připraveny k sériové výrobě.
Obrněné vozidlo VEGA je novou generací strojů typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), určených do těžkého terén, které vyhovuje
požadavkům na vysokou odolnost proti střelným a výbušným zbraním.
Slouží především k podpůrným armádním aktivitám, jako jsou ambulantní, velitelsko-štábní nebo logistické podpory. Spektrum využití má
zkrátka velmi velké.
„Od prezentace funkčního prototypu jsme ušli poměrně
dlouhou cestu. Při vývoji jsme reagovali na testování s uživateli a dospěli jsme do finální varianty 4x4,
která je připravená pro sériovou výrobu. Poté jsme
sortiment doplnili o variantu 6x6, umožňující váhové
zatížení až sedm tun a širší prostorovou dispozici,“
uvedl obchodní zástupce Ing. Štěpán Černý.
Pohotovostní váha typu VEGA 6x6 je 20 700 kg. Vozidlo má délku 8525 mm a šířku 2590 mm. Standardně dodávaný motor disponuje výkonem 300
kW při otáčkách 1800 ot/min. Sílu agregátu přenáší na
kola čtrnáctistupňová převodovka a maximální rychlost udávaná výrobcem je 110 km/h. Z pohledu ochrany plní VEGA
nejnáročnější stanovy Severoatlantické aliance. Posádku
chrání pancéřování, umístěné i na podvozku. VEGA tak ustojí
minovou explozi i střet s dvěmi protitankovými střelami.
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„VEGA je ryze český výrobek. Podvozek se skládá z komponentů Tatra a nástavbu vyrobila firma SVOS, spol. s r.o.
U pohonných jednotek vycházíme vstříc
požadavkům zákazníků, takže dodáváme motory chlazené vodou nebo vzduchem. Nicméně v zásobě máme další
varianty, záleží na rozhodnutí zákazníka,“ vysvětlil Černý.
Potenciálních zákazníků je podle Černého dostatek. Armáda České republiky
chce svůj arzenál rozšířit o 42 obrněných vozidel a v zakázce za dvě a čtvrt
miliardy korun se bude rozhodovat právě mezi českou VEGOU a francouzským
vozidlem TITUS (s podvozkem Tatra),
jež bylo rovněž představeno na veletrhu
IDET.
„Nemíříme jen na evropský trh a do aliančních armád. O VEGU je zájem i v asijských zemích. Probíhají jednání a předpokládáme, že úspěšného obchodu
bychom se měli dočkat příští rok,“ řekl
Černý.
A jaké má firma SVOS, spol. s r.o., s vozidlem nadcházející plány? „Obě současné varianty jsou připravené pro sériovou výrobu, takže v tomhle segmentu
jsme u konce. Nyní se zaměříme na další
možnosti nástavby obou platforem 4x4
a 6x6,“ dodal závěrem Černý.

fairherald
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Zajímavosti z veletrhů IDET, PYROS, ISET a INTERPROTEC
Jihomoravští hasiči ukázali
dvoustopou techniku

Obuv do pořádného horka

Až 300 °C vydrží podešve speciální obuvi pro
příslušníky záchranných sborů. Novinku s názvem DEMON FIRE III prezentovala firma Prabos plus a.s. Boty jsou vyrobeny z kvalitních
hovězinových přírodních usní s hydrofobní
úpravou. Podešve jsou odolné vůči kontaktnímu teplu 300 °C a vyznačují se velkou oděruvzdorností a protiskluzností.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
se na veletrh PYROS řádně připravil. V pavilonu
F zaparkoval nákladní automobil NA S3-T815-7,
určený pro evakuaci osob, přepravu materiálu
a k vyprošťování aut, a to hlavně při povodních
a dalších událostech. K vidění byla i slibně vypadající čtyřkolka Arctic Cat Prowler. Nicméně ta
neslouží k zážitkové jízdě, nýbrž k hašení lesních
požárů nebo požárů v těžko dostupném terénu.
V expozici byl dále umístěn rychlý zásahový automobil RZAQ L2Z Mercedes-Benz Sprinter 4x4.
Je určený na prvotní zásah u dopravních nehod
a požárů vozidel na území města Brna, dálnicích
a rychlostních silnicích.

Počítačová hra se proměnila
v taktický virtuální simulátor
Osvědčené vyprošťováky

Jaké vyprošťováky používají hasičské sbory?
Nejčastěji ty od firmy NORDSTAHL, s.r.o. Řeč
je samozřejmě o vyprošťovacím nářadí, které
se používá zejména při nehodách v silniční,
železniční a letecké dopravě, ale také v případě katastrof. Společnost NORDSTAHL, s.r.o.,
prezentovala na veletrhu PYROS zařízení od
firmy LUKAS Hydraulik GmbH, která je nestarším výrobcem těchto zařízení v Evropě.

Virtual Battlespace 3 (VBS3) možná vypadá
jako třetí pokračování zábavné počítačové hry
s cílem střílet na všechno, co se hýbe. Firma
DELINFO, spol. s r.o., však zvědavce rychle
vyvedla z omylu. VBS3 je interaktivní taktický
virtuální simulátor založený na herním enginu firmy Bohemia Interactive Simulations k.s.
Simulátor je určen pro nácvik různých misí
v Armádě ČR, ovšem lze jej využít i pro výcvik
bezpečnostních agentur, při simulaci zásahu
policie, při dopravních nehodách, ochraně rukojmí, při doprovodu konvojů apod.

Čisté hasivo

Ropné havárie jsou ekologickou fackou přírodě,
takže alespoň jejich likvidace by mohla být co
nejšetrnější. Firma ESTO Cheb s.r.o. na veletrhu
IDET prezentovala hasicí prostředky se speciální
látkou Bioverzal, jež se používá pro likvidaci ropných havárií s neomezeným použitím na zpevněných a nezpevněných površích a vodě. Jedná
se o takzvané ekologicky čisté hasivo.
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Stovky zvířat na brněnském výstavišti
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Nevšední podívaná se chystá v areálu brněnského výstaviště, které ve dnech 25. až 28. června zaplní zvířata mnoha plemen a velikostí. Koná se zde trojlístek výstav - Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, Národní výstava myslivosti a výstava chovatelských potřeb PROPET. První jmenovaná
nabídne návštěvníkům jedinečnou přehlídku více než osmi set rozmanitých plemen hospodářských zvířat.

číst celý článek

spustit video
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Národní výstava myslivosti v pavilonu s vůní lesa
Svátek milovníků myslivosti, poctivé celoroční práce v lese, vzácných trofejí i chutně zpracované pravé zvěřiny se blíží.

Zábava pro celou rodinu: lukostřelba, trofeje, sokolnická vystoupení
Stánky a expozice představí vše
pro myslivce a lesníky

První ročník konání výstavy pojme myslivost
celistvě: její historii, nové trendy i zajímavosti.
Myslivcům i široké veřejnosti se na ploše přes
tisíc metrů čtverečních představí firmy vyrábějící nebo dodávající potřeby pro chov zvěře, lovecké zbraně a optiku, oblečení pro myslivce
a řadu dalších produktů. Na své si přijdou také
zájemci o kynologii nebo řezbářství, sběratelé
a preparátoři.

www.vystavamyslivosti.cz

Pro dospělé a děti je připraven také bohatý
doprovodný program. Výstavám zbraní, loveckých nožů a trofejí budou dominovat cenné
úlovky moravských, evropských i exotických
zvířat. Vystavovatelé přivezou také světové trofeje muflonů a nejsilnějších trofejí daňků a jelenů z populárního Lesního závodu Židlochovice.
Fascinující podívanou bude i pohled na čtyři
metry vysokou žirafu, krokodýla či lví rodinu.
Netradiční zážitek přinese vystoupení trubačů,
vábičů, sokolníků a loveckých psů. Návštěvnici navíc dostanou možnost vyzkoušet si své
dovednosti na moderní laserové střelnici, i zda
by byli schopni trefit cíl postaru, pomocí luku
a šípů. Lehce adrenalinovou podívanou budou
ukázky terénních aut a čtyřkolek.

Kulinářské hody a vyhlášení
Regionální potraviny

Oddech naopak slibují klasické i méně tradiční lahůdky z myslivecké restaurace, kuchařská
show, přehlídka moravských vín a farem. Symbolickým vyvrcholením bude slavnostní vyhlášení soutěží Regionální potravina, ZLATÁ Chuť
jižní Moravy 2015 a Chuť jižní Moravy 2015 ve
čtvrtek 25. června ve 12:00. U vybraných vystavovatelů bude navíc možnost ochutnat (nejen) vítězné potraviny z Jihomoravského kraje: pečivo, masné výrobky, cukrovinky, alkohol
a další výrobky. K navození pravé jihomoravské venkovské atmosféry přispěje v pavilonu
vonícím lesem také cimbálová muzika Jožky
Šmukaře.
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Výstava PROPET chystá bohatý program pro chovatele mazlíčků
Plánujete poslední víkend školního roku v Brně? Pokud ano, máme tip, jak jej příjemně strávit, nejen pro
rodiny s dětmi. Ve dnech 27. a 28. června totiž opět ožije brněnské výstaviště výstavou chovatelských potřeb PROPET.

Přehlídky psích šampionů a kočky, jaké jste ještě
neviděli

Pokud patříte mezi chovatele a milovníky psů, navštivte v rámci výstavy
PROPET Mezinárodní výstavu psů všech plemen INTERCANIS – přestaví se 3000 psů všech plemen! Chovatelskou vizitkou naší republiky
bude sobotní Velká národní cena se zástupci českých národních, uznaných i neuznaných plemen včetně československého vlčáka. Ty pak
doplní mezinárodní zástupci, šampióni z řad loveckých, pasteveckých
a společenských psů, teriérů, chrtů a dog. Patří-li vaše srdce spíš kočkám, nenechte si ujít Mezinárodní výstavu koček INTERFELIS. Uvidíte
většinu ze čtyřiceti dvou uznávaných plemen koček, a to i méně početná plemena jako bezsrstá kočka sfinx, Americký curl s typickým neobvyklým tvarem uší, Kurilský bobtail s krátkým několikrát zalomeným
ocasem nebo Devon rex.

Zakrslí králíci v parkurovém závodě

Pakliže žijete sportem, věříme, že vašeho sportovního ducha a chovatelské oko potěší Mezinárodní závod zakrslých králíků v Králičím hopu.
Jde o diváky vyhledávanou soutěž s přesnými pravidly, světovými šampióny a disciplínami jako rovinná dráha, skok vysoký, skok daleký a parkúr. Přijďte se podívat, Králičí hop přináší mnoho radosti soutěžícím
i přihlížejícím.

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>
Originalita podtrhuje kvalitu >>

AMPER BRNO

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

AMPER BRNO

veletrhy

full service

tribuny
CIMT PEKING

IDET BRNO

výstavy

interiéry

eventy

IDET BRNO

AUTOSALON BRATISLAVA

Více informací o službě najdete zde >>

www.bvv.cz/expozice
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kalendář veletrhů a výstav 2015/2016
2015

červen–prosinec
20.6. MODELLBRNO

Národní výstava
25.–28. 6. hospodářských zvířat
a zemědělské techniky
25.–28. 6. BIOMASA
25.–28. 6. Národní výstava myslivosti
27.–28. 6. PROPET
27.–28. 6. INTERCANIS
27.–28. 6. INTERFELIS
9.–14. 8. ICSMA 17
22.–24. 8. STYL

www.bvv.cz/kalendar

5.–8. 11. Caravaning Brno
6.–8. 11.

THEATRE TECH & EVENT
PRODUCTION

6.–8. 11. Dance Life Expo

3.–7. 4. Silva Regina

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO
20.–21. 11.

Veletrh středních škol
a dalšího vzdělávání

4.–13. 12. Vánoční trhy

2016

leden-červen

9.–10.1. Národní výstava psů
14.–17.1. REGIONTOUR

Kongres Medical Summit
Brno

3.–7. 4. ANIMAL VETEX
3.–7. 4. BIOMASA
16. 4. MotorTechna Brno
20.–23. 4. IBF
20.–23. 4. DSB

14.–18. 9. MSV 2015

18.–24. 10.

18.–20. 3. OPTA
3.–7. 4. TECHAGRO

14.–17.1. GO

14.–18. 9. Envitech

15.–18. 3. AMPER

6.–8. 11. IN-JOY

22.–24. 8. KABO
14.–18. 9. Transport a Logistika

3.–6. 3. RYBAŘENÍ

6.–7. 2. DUO CACIB

20.–23. 4. MOBITEX
6.–8. 5. Animefest
12.–16. 5. AUTOSALON Brno
15.–18. 5.

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

18.–21. 2. SALIMA

21.–22. 5. MINERÁLY BRNO

18.–21. 2. MBK

21.–22. 5. GRAND PRIX VINEX

18.–21. 2. INTECO

25. 5. SDFI

20.–23. 10. WOOD-TEC

18.–21. 2. VINEX

26.–28. 5. InDent

21.–24. 10. MEDICAL FAIR Brno

18.–21. 2. EmbaxPrint

18.–19. 6. INTERCANIS

21.–24. 10. REHAPROTEX

20.–22. 2. STYL

31. 10. MotorTechna Brno

20.–22. 2. KABO

3.–6. 11. GAUDEAMUS

3.–6. 3. MOTOSALON 2016

6.–8. 11. SPORT Life

3.–6. 3. PRODÍTĚ

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena
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