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Letošní letní veletrhy 
módy, obuvi a  ko-
ženého zboží STYL 
a  KABO konané od 
22. do 24. srpna po-
tvrdily zlepšení po-
ptávky na trhu České 
republiky i  Sloven-
ska. Veletrhy doku-

mentovaly pokračující nárůst výroby textilu v prvním 
pololetí letošního roku a meziroční růst tržeb v oděv-
ním průmyslu bezmála o 10 %. Do pozitivních vý-
sledků se promítla optimističtější spotřebitelská ná-
lada. Z celkového počtu 283 vystavujících firem ze 
čtrnácti zemí se 29 vystavovatelů prezentovalo na 
brněnském výstavišti vůbec poprvé, podíl zahranič-
ních účastníků dosáhl 28 %.   

Jako velmi úspěšný lze hodnotit 57. ročník Meziná-
rodního strojírenského veletrhu, letos se zvýrazněným 
tématem průmyslová automatizace – Průmysl 4.0. 
Návrat zaznamenal také mezinárodní veletrh Transport 
a  logistika a  přibyl veletrh ENVITECH zaměřený na 
technologie pro ochranu životního prostředí v průmys-
lu. Mezinárodní strojírenský veletrh se konal v příznivé 
atmosféře, kdy česká ekonomika vykazuje nejrychlejší 
růst v Evropě. Tomu odpovídala celková pozitivní ná-
lada, chuť firem investovat a tím i dosažené obchod-
ní výsledky. Nebývalou pozornost věnovali letošnímu 
ročníku představitelé státu. Poprvé v historii se brněn-
ské výstaviště stalo místem mimořádného zasedání 
vlády České republiky. Slavnostnímu zahájení veletrhu 
a sněmu Svazu průmyslu a dopravy byl přítomen pre-
zident republiky Miloš Zeman. Tematika Průmysl 4.0 
byla přítomna na odborných konferencích a v expo-
zicích  3D tisku, automatizace, průmyslových robotů 
a dalších. Partnerem MSV byla Škoda Auto, která při-
stavila nejen official cars veletrhu, ale také předvedla 
českou premiéru vozu Superb Combi.

Ve dnech 20. až 23. října se v bienálním cyklu bude 
na brněnském výstavišti opět konat Mezinárodní 
veletrh pro dřevozpracující a  nábytkářský průmysl 
WOOD-TEC. Jde o nejprestižnější veletrh pro oblast 
zpracování dřeva ve střední Evropě v kalendáři Ev-
ropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů 
EUMABOIS. 

Veletrh zdravotnické techniky a  zdraví MEDICAL 
FAIR BRNO společně s  veletrhem rehabilitač-
ních, kompenzačních a  protetických pomůcek 
 REHAPROTEX proběhnou na brněnském výstavi-
šti v  termínu 21. až 24. října. V  týdnu od 16. do 
22. října bude Brno a jeho výstaviště navíc dějištěm 
týdne zdravotnictví, v  jehož rámci se pod názvem 
 KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO bude konat 
řada konferencí, kongresů a seminářů na nejrůznější 
odborná zdravotnická témata. 

Od 3. do 6. listopadu se v pavilonech G1 a G2 usku-
teční již 22. ročník Evropského veletrhu pomaturitní-
ho a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS. Jeho 
cílem je poskytnout co nejvíce informací o možnos-
tech vysokoškolského vzdělání absolventům střed-
ních škol a  celému spektru zájemců o  celoživotní 
vzdělávání. 

Termín 5. až 8. listopadu bude na brněnském výsta-
višti vyhrazen dvěma specializovaným akcím. Tou 
první je Mezinárodní výstava karavanů a obytných 
automobilů Caravaning Brno. Výstava každoročně 
nabízí kompletní přehlídku obytných aut, přívěsů, 
příslušenství a  všeho, co k  cestování na čtyřech 
kolech neodmyslitelně patří. Souběžně pořáda-
nou, zcela ojedinělou akcí v České republice bude 
druhý ročník Veletrhu divadelní a  jevištní techniky 
 THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION. Primár-
ně, z toho první den výlučně, je veletrh zaměřen na 
odborné návštěvníky z oblasti kultury, divadla, even-

tových a rentálových služeb, organizátory a produ-
centy eventů, zástupce akademické sféry, státní 
správy a samosprávy. 

Pod názvem Festival sportu, tance a zábavy je uvá-
děna trojice akcí, pro které bude brněnské výsta-
viště dějištěm od 6. do 8. listopadu. Veletrh spor-
tovních potřeb a volnočasových aktivit SPORT Life 
bude návštěvníkům prezentovat sportovní vyba-
vení pro outdoor, indoor, zimní, letní, vodní, halové 
a adrenalinové sporty. V nabídce budou prvotřídní 
sportovní značky a  vybavení, součástí budou ná-
rodní šampionáty a exhibiční závody, trendy zdra-
votního stylu a sportu. DANCE LIFE EXPO předsta-
vuje jedinečné spojení tanečního festivalu a veletrhu 
určeného pro aktivní tanečníky i širokou veřejnost. 
Nabídne bohatou škálu tanečních stylů, které bude 
možno vyzkoušet v rámci workshopů různých úrov-
ní. Akce In-Joy je koncipována ve stejném formátu 
jako při své loňské úspěšné premiéře. Její náplň bu-
dou tvořit především Street Park, počítačové herní 
zóny a Show stage pro koncerty, taneční vystoupe-
ní a In-Joy párty. 

V  rámci doprovodného programu SPORT Life se 
v sobotu uskuteční i  výjimečná akce pro příznivce 
rychlých kol. Venkovní prostory u pavilonu Z vyplní 
závodní speciály v  rámci akce AGROTEC SPORT 
Life Rally Show. Bude se jednat o exhibiční show 
s účastí známých posádek a týmů.   

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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Veletržní přehlídku Luxury summer rozzářily modely celebrit
Veletrh STYL byl znovu dějištěm unikátních show světových značek. Pavilon P se proměnil v centrum 
módních přehlídek, mezi nimiž v neděli v podvečer zazářila Luxury Summer.
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Celou show odstartoval působivý světelný úvod, po němž následovala 
prezentace asi třiceti modelů večerních šatů. Druhá část byla věnována 
pánským plavkám a plážovému oblečení. Přehlídku tvořily modely zvuč-
ných značek, jako jsou Amanda Wakeley, Badgley Mischka, Elie Saab, 
Halston Heritage, Issa, Just Cavalli, Roksanda a dalších. Všechny modely 
poskytl pražský butik Soline, který jako první v České republice nabízí 
službu zapůjčení luxusních šatů špičkových světových návrhářů pro jedi-
nečné příležitosti.

Butik Soline má k dispozici asi dvě stě šatů od padesáti návrhářů. O re-
prezentativní výběr třiceti modelů se postaral stylista a choreograf Jan 
Kňourek, který nechal černou barvu ustoupit do pozadí a zvolil šaty ve 
světlejších tónech.

Půjčování večerních šatů se po vzoru společenských akcí na červeném 
koberci rozmáhá i mezi českou klientelou. „V butiku Soline nabízíme šaty, 
které zaujaly ve světě, jsou kvalitní a fotogenické. Oblékají se u mě české 
i zahraniční celebrity a zájem klientek je velký,“ poznamenala Michaela 
Verbeek, majitelka butiku Soline.
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Podprsenky push-up a pánské koupací kraťase jsou minulostí

„V České republice jsme konzervativní a módní excesy si odpouštíme,“ řekl na úvod své přednášky Martin 
Kárych z firmy ALTRA, a. s. V přednáškovém sále si připravil během veletrhů STYL a KABO seminář o tren-
dech spodního prádla a plavek pro sezonu 2016/2017. 

  Na úvod vystoupení se Martin Kárych pustil 
do krátkého historického exkurzu posled-
ních patnácti let, kdy se na scéně postupně 
objevovaly odvážné dámské sexy mode-
ly, tanga, transparentní ramínka či pěnové 
košíčky. Podotkl, že zájem o podprsenky 
push-up se přesouvá na asijský trh a v Ev-
ropě je postupně vytlačí nová móda. Poté 
konstatoval, že kdysi velmi populární kou-
pací kraťase s kapsami jsou minulostí. 

„Vesměs jsme v  trendech o rok pozadu, 
což je pozitivní. Dříve trvalo dva roky, než 
se k nám světové novinky dostaly,“ vysvětlil 
Kárych a následně rozklíčoval pojem módní 
trend. „Je odrazem aktuálního dění ve světě, 
stavu životního prostředí, klidně i veřejných 
nepokojů. Konkrétní novinka se vypustí do 
světa a zjišťují se reakce,“ popisoval nástup 
nových trendů, které se ve finále buď pro-
sadí, nebo zmizí z trhu tak rychle, jako se na 
něm objevily.

A co přinesou následující roky ve spod-
ním prádle a plavkách? Pokračuje předem 
nastolená evoluce současné tržní nabídky 
„Hodně se prosadil takzvaný shapewear, 
který zakrývá vše nežádoucí. Pasy u prádla 
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šly nahoru nad pupík, podprsenky začaly zakrývat nedostatky. Celkově se oživilo 
odvětví trikotů a bodýček. Paradoxem je, že o shapewear mají zájem dámy, jež 
tento střih nepotřebují. Těm, kterým by se hodil, jej považují za nesympatický,“ 
pronesl Kárych.

Rok 2016 se ponese ve znamení plavek zvedajících se blíže k  pupíku. Na trhu 
posilují i jednodílné plavky a čím dál populárnější jsou potisky. Jejich zvyšující se 
kvalitu i pestrost umožňují nové technologie. Ačkoliv jednoznačně zůstávají fluo-
rescentní barvy, střih koupacího úboru má sklon vracet se do období čtyřicátých 
let. K novým trendům patří i zakrývání pomocí šátku a dalších doplňků. 

„Zajímavé ovšem je, že s obecným trendem zakrývání se prozatím 54 % evrop-
ských žen neztotožňuje a nejžádanějším typem plavek jsou stále bikiny,“ nahlédl 
Kárych do statistických údajů.

U pánské plavkové módy je situace přímočará. Koupací kraťase jsou dávnou his-
torií, byť letní koupaliště naznačují opak. „Do módy se dostávají boxerky s kratšími 
nohavicemi a vrací se i slipy,“ připomněl Kárych nové trendy v pánském oddělení. 
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Hlavním tématem MSV se stal Průmysl 4.0 a ná-
stup inteligentních výrobních procesů. Průmyslo-
vá evoluce přináší komplexní digitální propojení 
všech úrovní tvorby, která zjednodušuje výrobní 
proces od počátku vývoje až po logistiky. Český 
průmysl by se pro udržení své konkurenceschop-
nosti měl co nejrychleji adaptovat na tyto změny 
a právě MSV mu přinesl řadu inspirací, a  to jak 
specializovanými výstavami na témata Digital 
Factory, 3D tisk nebo robotika, tak několika do-
provodnými konferencemi, kde zásady Průmys-
lu 4.0 přiblížili přední odborníci z České republiky 
i zahraničí.

Poprvé v historii se brněnské výstaviště stalo dě-
jištěm mimořádného zasedání Vlády ČR, která 
zde projednala mj. materiály týkající se podpory 
průmyslu, exportu a technického vzdělávání. Sa-
motným zasedáním přítomnost vlády na MSV ne-
skončila, řada jejích členů se zúčastnila Sněmu 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, slavnostního za-
hájení veletrhu, doprovodných akcí a  samozřej-
mě si prohlédli také expozice vystavovatelů. MSV 
opět navštívil prezident Miloš Zeman.

Celkově se na veletrhu sešlo 1504 vystavujících 
firem z 32 zemí. Za pět dní si expozice prohlédlo 
na 75 tisíc návštěvníků.

MsV 2015 ukázal průmyslovou budoucnost
Český průmysl roste a firmy investují – v tomto duchu se nesl 57. ročník Mezinárodní strojírenský  veletrh, 
který se ve dnech 14.–18. září uskutečnil na brněnském výstavišti.
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sporťák R200 odkazuje na legendární Škodu 130 RS
Automobil Škoda 130 RS je právem považován za jeden z nejlepších českých závodních 
vozů. Co se stane, když se nadšenec do aut a designér v jedné osobě Petr Novague 
pokusí tuto legendu vzkřísit do současnosti?
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Nejprve je nutné upozornit, že automobil Ho-
ffman & Novague R200 není novou generací 
legendárního mladoboleslavského vozu, au-
tomobilka Škoda s ním nemá prakticky nic spo-
lečného. Jednalo se o soukromý projekt, který 
prošel dlouholetou proměnou z  myšlenky do 
hmotného výsledku. 

„Snažili jsme se vzdát poctu autu, které vnímá-
me jako legendu. Vytvořili jsme projekt, v němž 
jsme spojili součástky již existujících automobi-
lů a dotvořili vlastním designem karosérie,“ vy-
světlil na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
autor designu Petr Novague, dvojnásobný vítěz 
prestižní designérské soutěže Red Dot.

Petr Novague spojil síly v  náročném projektu 
s firmou Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. „Značku 
Hoffman & Novague jsme založili s cílem pro-
dukovat atypická auta. R200 je naším prvním 
projektem. Chceme ho malosériově vyrábět 
a dostat na silnice. Pracujeme na tom, abychom 
získali nutná oprávnění,“ popsal Novague.

Oku odborníka neunikne fakt, že některé použi-
té komponenty lze najít na dobře známých au-
tomobilech. Karosérie však zůstává dílem čes-
ké tvořivosti. „Karosérii jsme koncipovali jako 
celohliníkovou, vyrobenou standardizovaným 
způsobem. Poté jsme ji namontovali na hotový 
rám,“ konstatoval Novague.

Model R200 nese odkaz slavné škodovky, ale 
vnímavější motoristé v něm najdou podobnost 
s Audi R8. Není to náhoda. Základ R200 tvoří 
právě model R8, z něhož byl použit podvozek, 
motor a okenní skla. 
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další foto

„Od první myšlenky přes různé analýzy, výběr podvozku, motoru až po 
letošní finální prezentaci uběhlo téměř pět let. Samotná stavba auta 
trvala asi rok a půl a nejtěžší bylo elegantně zakomponovat již navrže-
né komponenty. Nechtěli jsme, aby auto působilo nepřirozeně. Snažili 
jsme se vytvořit kompaktní celek,“ uvedl Novague.

Malosériová výroba a konstrukční díly od dalších automobilek vyšrou-
bovaly cenu poměrně vysoko. Novague ji odhaduje šest a půl až sedm 

milionů korun za kus. Kolik jich nakonec opustí dílnu firmy Hoffman, to 
si netroufá tvrdit. Záleží na zájmu zákazníků. 

„Ozývají se nám lidé, kteří mají zájem o R200, a pak ti, kteří by chtěli 
upravit nebo vymyslet vlastní auto,“ dodal na závěr Novague, pro nějž 
by byla tvorba automobilu na zakázku velkou výzvou. Ne náhodou 
zdobí poslední stranu prezentačního prospektu firmy Hoffman & No-
vague silueta automobilu s nadpisem: Další vůz je jen na vás.
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„Již samotný název YuMi čili You and Me předurčuje jeho účel. YuMi je prv-
ním dvouramenným robotem na světě, který naprosto bezpečně spolupra-
cuje s člověkem na stejném zadání,“ řekl na veletrhu Vítězslav Lukáš, mana-
žer firmy ABB s.r.o. pro robotické aplikace.

Před robotem YuMi se nemusíte chránit mříží. Je navržen tak, aby s vámi pra-
coval. „Bezpečnost byla naprostým jádrem vývoje. Robot je osazen mnoha 
senzory, které v případě kolizního směru s člověkem razantně omezí jakou-
koliv sílu. Pozornost jsme kladli i na samotné tělo robota z hořčíkové slitiny. 
Bylo přizpůsobeno tomu, aby nedošlo k přiskřípnutí jakýkoliv končetin. Jed-
notlivé díly jsou vystlány gumovými polštáři,“ přiblížil Lukáš bezpečnostní 
prvky robota. Využití najde robot YuMi v několika oborech. Jak podotýká 
Vítězslav Lukáš, v ABB předpokládají, že hlavní zákazníci budou z elektro-
technického průmyslu. 

TY A JÁ: Robot YuMi spolupracuje s člověkem
Slavnostním přestřižením červené pásky na Mezinárodním strojírenském veletrhu spustila firma ABB s.r.o. 
demonstrační provoz robota YuMi, který umí spolupracovat s člověkem.
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Novinka z dílny ABB však nebyla jediným veletržním ex-
ponátem. Firma reagovala i  na nový směr vývoje s  ná-
zvem Průmysl 4.0 „Většina návrhů robotizovaných praco-
višť v současnosti vzniká ve formátu 3D. Simulujeme linky 
ještě před jejich spuštěním a šetříme tím zákazníkův čas. 
Nad to nabízíme virtuální brýle Oculus Rift, umožňující zá-
kazníkovi virtuálně procházet připravovanou robotickou 
linkou,“ vyzdvihl Lukáš výhody těchto virtuálních brýlí.

Je očividné, že Průmysl 4.0 významně tíhne k digitalizaci 
a zjednodušení pracovních procesů. Nastupující genera-
ce pracovníků s robotickými systémy se má na co těšit. 
„Jsme schopni dodávat technologie na bázi tabletů, je-
jichž prostřednictvím je člověk schopen robota ovládat. 
Pro manažery máme i kompletní nadstavby pro chytré te-
lefony, které jim umožní sledovat veškerá výrobní data,“ 
dodal na závěr Lukáš.
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„Když jsme si přečetli navrhované práce, připa-
daly nám směšné. Chtěli jsme zrealizovat nápad 
automatu na míchané nápoje, ačkoliv jsme vě-
děli, že projekt bude náročnější než školní zadá-
ní,“ popisoval Michal Šrutka zrod v současnosti 
již plně funkčního automatu.

S podporou firmy Eledus v krátkém čase vytvo-
řili stroj, který není jen studentskou prací. Rýsu-
je se mu totiž zajímavá budoucnost. „Automat 
jsme prezentovali na několika akcích a ukazuje 
se, že je o něj velký zájem. Některé firmy si jej 
chtějí půjčit, jiné nás nabádají k tomu, ať ho do-
končíme,“ pokračoval Šrutka.

Na dvojici studentů nyní čeká ladění do finální 
podoby. Na veletrhu MSV byl představen pro-
totyp. Pracoval však velmi spolehlivě, vždyť za 
čtyři dny namíchal nápoje do více než čtyř set 
kelímků. „Ve čtvrtek večer jsme museli nakoupit 
nové kelímky,“ smál se Šrutka oblibě automatu.
„Vzadu máme míchače na suroviny, z nich ve-
dou trubičky do čerpadel. V programovatelném 
logickém automatu jsou nahrané recepty a pak 
záleží na vás, jaký z deseti nápojů chcete namí-
chat,“ pokračoval Šrutka a dodal, že k automa-
tu se lze připojit i přes wi-fi sít a zvolit si nápoj 
z mobilního zařízení.

automatický barman od studentů střední školy
Ročníkový projekt na střední škole se jim nezamlouval, navrhovaná témata byla příliš jednoduchá. Proto 
se Michal Šrutka a Matěj Škrábal rozhodli zrealizovat nápad automatu na míchané nápoje.

Barmani však o své řemeslo nemusí mít strach. 
„Nechceme nahradit funkci barmana. Automat 
se hodí na svatby, gala večery, společenská se-
tkání nebo do restauračních zařízení, kde ne-
jsou míchané nápoje primárním sortimentem 
a osobě za pultem ušetří automat drahocenný 
čas,“ dodal Šrutka.
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Porážku od Gabriely Jílkové 
nejhůře nesou tatínkové
Překonat na závodním simulátoru Gabrielou Jílkovou, zkušenou čes-
kou automobilovou závodnici, je nesmírně obtížné. Přesvědčit se 
o tom mohli návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, 
kteří se marně pokoušeli dosáhnout času blonďaté závodnice.

Čas jedné minuty a čtyřiadvaceti vteřin byl nedostižnou metou. Ga-
briela nastavila laťku moc vysoko. V době naší návštěvy firmy Total, 
kde se simulátor nacházel, byl nejlepší čas více než minuta a půl. 
Gabriela nezapře závodnický talent ani ve virtuálním světě.

Přijela jste na Mezinárodní strojírenský veletrh poprvé?
Už jsem ho navštívila v minulých letech. Letos jsem strávila dva dny 
na stánku firmy Total, kde se kolemjdoucí snažili překonat můj čas.

a co vaše skutečná závodní kariéra?
V letošní sezoně se věnuji testování. Neodjela jsem jediný závod, pro-
tože jsme nenašli sponzory a platit ježdění z rodinného rozpočtu nejde 
donekonečna. Snad se nám podaří sehnat partnery na příští rok.

a rýsuje se něco?
Bohužel zatím ne.

Je problematické sehnat v České republice sponzorské peníze?
Je to ohromně těžké. Myslím, že už nejde ani o výsledky závodníka, ale 
o známosti a jejich finanční schopnosti. Situace je složitá, ale věřím, 
že směřuje k lepšímu a příští rok bych mohla jet alespoň pár závodů.

Motorsport byl odjakživa mužskou záležitostí. Neměla jste s tím 
jako žena problémy?
Závodit jsem začala v pěti letech a rozdíly jsem nevnímala. Od té doby 
jsem si na to zvykla. Nemohu říct, že mi nepřijde zvláštní být třeba je-
dinou ženou ve startovním poli, ale žádnou nevýhodu a výhodu mi tato 
skutečnost nikdy nepřinesla. Myslím, že mí dlouhodobí soupeři neberou 
porážku od ženy osobně. Občas trpí víc tatínkové než samotní jezdci.

V minulém roce se o vás hodně mluvilo v souvislosti s hromad-
nou nehodou v Rakousku.
Odnesla jsem si z ní dva uštípnuté obratle. Nutno podotknout, že ne-
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hoda na mně nezanechala žádné následky. Rodiče se mě ptali, jestli 
chci znovu závodit. Bez váhání jsem odpověděla, že ano. Havárie mě 
neodradila, takový je zkrátka motorsport. Nehody jsou jeho součástí. 
Všichni si za volant sedáme s vědomím, že se něco takového může 
stát.

Na co jste v moment havárie myslela?
Nejdřív mě mrzelo, že jsem nedojela. Hned jsem ale ucítila bolest 
v  zádech a  věděla jsem, že něco není v  pořádku. Scéna havárie 
na startovní rovince byla jako z filmu. Bouralo sedm nebo osm aut 
a jakmile nastal klid, nevěřícně jsem koukala na spoušť kolem sebe.

byl to váš nehroší zážitek v kariéře?
Nejhůř mi bylo před pár lety, kdy jsem závodila v Národní formuli. 
Zbývalo mi poslední kolo, poslední tři zatáčky od titulu mistryně re-
publiky. A najednou mi upadlo levé zadní kolo. Závod pro mě skon-
čil a s ním i naděje na titul. Byla jsem hodně naštvaná.

a na který moment vzpomínáte nejraději?
Na motokárový závod v rámci mistrovství světa. Do finálového zá-
vodu jsem startovala z 18. místa a v dešti se mi podařilo probojovat 

na konečnou třetí příčku. Na tento závod mám nejkrásnější vzpo-
mínky.

Závodění vám asi hodně chybí.
Každý jezdec raději závodí než testuje, na druhou stranu jsem ráda 
za příležitost usednout do auta. To poslední, co bych chtěla, je vy-
padnout z tempa. Člověk se musí udržovat v rytmu.

Jak probíhá vaše testování?
Snažím se jezdecky zlepšovat. Řeším data z  telemetrie a hledám 
v ní vlastní chyby. Cílem je dosáhnout času nejrychlejšího jezdce. 
Dále pracujeme na nastavení auta. Každý závodník má svůj styl a je 
důležité najít své ideální nastavení.

Čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
Většina z nás začíná v motokárách a postupně hledá cestu přes niž-
ší formulové kategorie až do formule 1. Jenže dostat se až na vrchol 
je nesmírně obtížně, trychtýř je strašně úzký. Na počátku byla mým 
cílem formule 1, ale doba plyne a finanční stránka není v nejlepší 
kondici. Takže současným cílem je nepřestat se závoděním, pořád 
v něm pokračovat a pokud se tím budu nakonec živit, budu šťastná.
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Veletrh s vůní dřeva
Ve dnech 20.–23. října se na brněnském výstavišti uskuteční 
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl  
WOOD-TEC. Tento svátek milovníků dřeva potvrzuje svou jedi-
nečnou pozici v oboru. Vždyť oproti předchozím ročníkům výraz-
ně vzrost podíl zahraničních firem.

Centrum veletrhu WOOD-TEC bude v  pavilonech V  a F. Jako vstupní brána do dře-
vařského světa poslouží pavilon F, sousední pavilon bude patřit strojům a nástrojům. 
Vystavovatelé mají pro návštěvníky připravenou celou řadu exponátů. Firma LEITZ – 
nástroje s.r.o. přiveze frézovací hlavy ProfilCut Q Premium, které jako doposud jediný 
žiletkový upínací systém na světě mohou opracovávat materiál s řeznou rychlostí až 
120m/s. Žádaným strojem je peletovací lis Model CLM 520 od výrobce LA MECCANI-
CA, jehož výrobní kapacita je 1200–1800 kg/hod. Najdete jej v expozici firmy A.PULDA. 
BRIKLIS představí atypická řešení briketovacích lisů, Freewood ukáže nové obráběcí 
centrum, které pracuje bez obsluhy. V české premiéře dorazí japonské vysokofrekvenč-
ní generátory pro lepení, sušení a ohýbání dřeva. 

Laickou veřejnost určitě zaujme malá granulační linka pro domácí využití z produkce 
KOVO NOVÁK. „Vyslyšeli jsme přání mnoha našich zákazníků, a to vyrobit zařízení, na 
kterém by si mohli sami z vlastních surovin vyrábět peletky na topení nebo granule na 
krmení. Naším cílem bylo vyvinout malou granulační linku, kterou by si mohl každý běž-
ný spotřebitel zapnout doma do zásuvky a přitom by měla výkon alespoň 100 kg/hod,“ 
uvedl majitel firmy Jan Novák.

WOOD-TEC ARENA – centrum dění veletrhu WOOD-TEC 
Novinkou letošního veletrhu je WOOD-TEC ARÉNA. Jedná se o nový prezentační pro-
stor s pódiem, vybavený videoprojekcí a  audiovizuální technikou. Navazovat bude hle-
diště pro 80 až 150 posluchačů. V místě bude také k dispozici meeting point a kavárna, 
to vše s  wi-fi připojením. V  rámci WOOD-TEC ARÉNY proběhne vyhlášení výsledků 
soutěže TOP EXPONÁT veletrhu v kategoriích Produkt, Technologie a Služba.

seznam prezentovaných značek >
DOPROVODNÝ PROGRaM >
Získejte peníze z Evropské unie. ZDaRMa Vám poradíme, jak na to! >
WOOD-TEC aRÉNa – centrum doprovodného programu >

20. – 23. 10. 2015
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

www.wood-tec.cz

14. mezinárodní veletrh 
pro dřevozpracující 

a nábytkářský průmysl

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 153 297

Fax: +420 541 153 054

E-mail: wood-tec@bvv.cz

www.wood-tec.cz

SLEVA PRO NÁVŠTĚVNÍKYRegistrujte se a získejtezlevněné vstupnéhttps://registrace.bvv.cz

WOOD-TEC-2015_102x297+3_CZ_Sestava 1  9/11/15  10:12 AM  Stránka 1

http://www.bvv.cz/wood-tec/prezentovane-firmy-a-znacky/
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MEDICAL FAIR BRNO
Veletrh zdravotnické techniky a zdraví
www.medicalfair.cz

MEDICAL FAIR BRNO – CENTRAL EUROPE 
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

21.–24. 10. 2008, Brno – Výstaviště

www.medicalfair.cz

Cooperationally presented by:

Více jak 40 odborných konferencí a kreditovaných seminářů.

Středoevropská přehlídka pomůcek a služeb pro handicapované. 
Pro Váš úsměv - prezentace nevládních neziskových organizací.

Podpora zdraví a aktivního života seniorů.

Zdravý životní styl pro všechny věkové skupiny.

W E L L N E S S   Z D R AV Í

P RO  S E N I O RKO N G R E S

REHAPROTEX
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních 
a protetických pomůcek
www.rehaprotex.cz

21.–24. 10. 2015          
Brno – Výstaviště

Týden zdravotnictví v Brně 2015 
Na veletrzích MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX na návštěvníky čekají zajíma-
vé novinky z oblasti zdravotní, rehabilitační a sociální péče, řada informací z oblasti 
prevence a ochrany zdraví, ale také nabídka cíleně zaměřená na seniory a děti. 

Veletrhy se zdravotnickou tematikou pro odbornou i širokou veřejnost se budou ko-
nat od 21. do 24. října v pavilonu A. Veletrhu rehabilitačních, kompenzačních a pro-
tetických pomůcek REHAPROTEX se zúčastní přední firmy oboru jako ALTECH, 
ERILENS, HORIZONT – NARE, ITS Praha, MANUS Prostějov, Pedikom Czech, svor-
to.cz., VECOM zdvihací zařízení a další, mezi vystavovateli nechybí ani Asociace 
vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR nebo Liga vozíčkářů. Souběžně 
konaný veletrh zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR Brno představí mj. 
nabídku firem Format 1, Madisson, RESI Třeboň, TBS Bohemia a Trilogiq CZ. 

Vedle zajímavých exponátů vystavujících firem se návštěvníci mohou těšit také na 
pestrý program workshopů, přednášek, prezentací, soutěží i hudebních vystoupení. 
To nejpodstatnější z doprovodného programu se odehraje v Programovém centru 
pavilonu A. 

Doprovodný program
•	Programové centrum

•	Dny seniorů na výstavišti

•	Odborný program

•	Lékaři vzdělávají pacienty

 ČÍsT CELÝ ČLÁNEK >>
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V listopadu se opět uskuteční veletrh pro všechny sportovní nad-
šence a příznivce volnočasových aktivit SPORT Life. Spo-
lu se souběžnými akcemi Dance Life Expo a IN-JOY jsme 
tak na brněnském výstavišti připravili ucelený 
Festival sportu, tance a zábavy. 

FESTIVALOVÉ TOP10

FLASHMOB s Jirkou Mádlem a Ondřejem Sokolem – pokus o překonání taneč-
ního rekordu 

KONDICE, HUBNUTÍ A VELKOLEPÁ FITNESS ZÓNA – Ben Cristovao a Hanka 
Kynychová

AGROTEC SPORT Life RALLYE – jedinečná rallyová show v mimořádném 
prostředí

BĚHY SPORT Life Run, Maminy Run, Universal Run a Orientační běhy s Dali-
borem Gondíkem

FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR v POČÍTAČOVÝCH HRÁCH a SRAZ YOUTUBERů

Alie, Raego, Herdyn Mikeš, Pedros Games, Jirka Král, Ment a další

SLAŇOVÁNÍ VÝŠKOVÉ BUDOVY BVV s primátorem města Brna Petrem Vokřá-
lem a fotbalistou Petrem Švancarou

AUTOGRAMIÁDY – Kometa Brno, Zbrojovka Brno, Bonver Dakar tým, Youtubeři 
a další

VÍCE NEŽ 50 SPORTOVNÍCH AKTIVIT, adrenalinových sportů, Freestyle aréna, 
Biketrial…

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI – lanové centrum, 
horolezecká stěna, in-line školička, dětské boulderingové závody, trampo-
líny, jízda na skatu na Mini U-rampě, lukostřelba, testování koloběžek, do-
pravní hřiště a další.

MASSAGE PARTY – DJ Luka, Ladida, The Pastels, DJ Orbith, Oriol Calvo a další



Festival sportu, tance a zábavy
SPORTLife, DANCELife Expo, IN-JOY

Kliknutím na dlaždice zobrazíte články.

Fitness zóna

Adrenalinové sporty a outdoor Cyklistika a tradiční festivaly

Olympionici na výstavišti
Mistrovství ČR v PC hrách 

a setkání youtuberů
Taneční showstage s tím  

nejlepším, co festival nabízí

Vodní sporty

Letos čtyři druhy běhů
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Širokou nabídku silničních hotelů ukáže výstava Caravaning Brno
Karavaning je životním stylem, alternativním způsobem prožití příjemné dovolené nebo nutností na dlouhých cestách za jakýmkoliv 
cílem. Faktem zůstává, že cestování s obytným vozem nebo karavanem je čím dál příjemnějším zážitkem – třeba už jen kvůli interiéru. 
O tom se budete moci přesvědčit na výstavě Caravaning Brno, která se uskuteční 5. až 8. listopadu.

•	8000 m2 novinek a trendů 
•	Více než 40 renomovaných značek
•	Prodej doplnků a příslušenství

•	bezplatné odborné poradenství
•	bazar karavanů
•	Minicamp pro fanoušky

www.caravaning-brno.cz

POUŽITÍ LOGOTYPU

Současně také
THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION: Veletrh 
je zaměřen na odborné návštěvníky z oblasti 
kultury, divadla, eventových a rentálových služeb, 
organizátory a producenty eventů, zástupce 
akademické sféry, státní správy a samosprávy.
GAUDEAMUS: Evropský veletrh pomaturitního 
a celoživotního vzdělávání.

Vyhrajte skútr mpKorado 125

Dočkají se i fanoušci Rally Dakar

Karavany Sedlčany představí novinky 
značky Adria Mobil

Premiéra obytných vozů Benimar

Caravan Centrum Pardubice přiveze 
osm vozidel LMC

Kupte si nebo prodejte svůj karavan 
v bazaru

Nabídka parkování karavanů během 
výstavy Caravaning Brno 2015
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Listopadové MINERÁLY bRNO doplní výstava zaměřená 
na mineralogické zajímavosti bývalých zemí Sovětského svazu
14.–15. listopadu 2015 se v pavilonu B na brněnském výstavišti uskuteční již 33. mezinárodní prodejní vý-
stava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin MINERÁLY bRNO. V současné chvíli je již přihlášeno přes 150 vy-
stavovatelů převážně z České republiky, dále se přihlásili vystavovatelé ze Slovenska, Německa, Maďarska, 
Polska, Indie, Itálie, Rakouska a USA.

Doprovodný program podzimní výstavy MI-
NERÁLY BRNO bude tvořit výstava zaměře-
ná na mineralogické zajímavosti  bývalých 
zemí Sovětského svazu, kterou dopl-
ní ukázky autorské tvorby  šperkařky 
Lady Vosejpkové. Výstava  věnovaná 
drahým kamenům a minerálům nabíd-
ne mineralogický přehled o evropské 
částí bývalého Sovětského svazu 
a  kavkazských republikách,  býva-
lých středoasijských sovětských 
republikách  a  asijské části Ruska 
na východně od Uralu.

Návštěvníci budou moci ve vitrínách 
zhlédnout na 900 drahých kamenů, 
drahých kovů, hornin a minerálů, mezi 
nimiž najdou např. ucelenou kolekci 
různých krystalů a  srůstů  staurolitů 
z  Keyv z  poloostrova Kola, špičkové 
 zirkony – ilmenity z  Vavenbed z  loka-
lity Lovozery, reprezentativní vzorky ryzí 
síry z  oblasti Vodinskoe v  Povolží,  získají 
přehled o  minerálech z  Chibin, Lovozer 
a z  Dara-i-Pioz v Tádžikistánu. K vidění budou 

drahé kameny a  minerály Murunského 
masívu vyskytující se společně s  čaroi-

tem, z Kerče na poloostrově Krym to bu-
dou minerály uzavřené ve fosilních 
mušlích,  z nichž jistě největší lákadlo 
představuje zlimonitizovaný rak. Vy-
staveno bude také surové mumio z jes-
kyně z oblasti Ťan-šanu. Velmi pestré 
budou i ukázky  křištálů z  lokality 
Perekatnaya z Aldanského masívu 
v Jakutsku – bude možné prohléd-
nout si různé tvary krystalů a jejich 
a  srostlic. Dále se např. představí 
zeolity z oblasti řeky Nižna Tun-
guska. 

Zajímavosti vystavovatelů

14.–15. listopadu 2015
Brněnské výstaviště, pavilon B

sobota 9.00–17.00 hodin, 
neděle 9.00–16.00 hod.

Vstupné: 80 Kč
Zlevněné vstupné: 40 Kč 

www.mineralybrno.cz
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Pro nadcházející sezónu jsme znovu přeměnili pavilon G2 v plně vy-
bavený taneční sál. 

Stálé uspořádání sálu zahrnuje banketové sezení u kulatých sto-
lů, taneční parket a pódium, zázemí pro účinkující i návštěvníky, 
ozvučení sálu a světelné efekty.

Nechte se zlákat netradičním interiérem a vyměňte nedostačují-
cí hotelové a restaurační sály bez vyhovujícího zázemí za neotře-
lý prostor, nabízející komfortní podmínky pro konání akcí různých 
typů a rozsahu:

• Kapacita: 500 – 1 000 osob.
• Parkoviště v těsné blízkosti haly.
• Možnosti vlastního cateringu.
• Cena od 190 Kč/osobu

Pro více informací nás kontaktujte  
prostřednictvím emailu:  rent@bvv.cz 
nebo telefonicky: 541 152 862
www.nejlepsi-prostor.cz
www.bvv.cz/rent

Pavilon G2 – jedinečný prostor 
 kompletně nachystaný pro vaše 
firemní večírky a plesy.
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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
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ArcelorMittal Ostrava a.s. >>
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kAlENDář vElETRhů A výsTAv 2015/2016

2015 říjen–prosinec

18.–24. 10.
Kongres Medical Summit 
Brno

20.–23. 10. WOOD-TEC

21.–24. 10. MEDICAL FAIR Brno

21.–24. 10. REHAPROTEX

31. 10. MotorTechna Brno

3.–6. 11. GAUDEAMUS

6.–8. 11. SPORT Life

5.–8. 11. Caravaning Brno

5.–8. 11.
THEATRE TECH & EVENT 
PRODUCTION

6.–8. 11. IN-JOY

6.–8. 11. Dance Life Expo

14.–15. 11. MINERÁLY BRNO

20.–21. 11.
Veletrh středních škol 
a dalšího vzdělávání

4.–13. 12. Vánoční trhy

2016 leden–listopad

9.–10.1. Národní výstava psů

14.–17.1. GO

14.–17.1. REGIONTOUR

6.–7. 2.  DUO CACIB 

17.–20. 2. SALIMA

17.–20. 2.  MBK

17.–20. 2.  INTECO

17.–19. 2.  EmbaxPrint

20.–22. 2. STYL

20.–22. 2. KABO

3.–6. 3. MOTOSALON 2016

3.–6. 3. PRODÍTĚ

3.–6. 3. RYBAŘENÍ

15.–18. 3. AMPER

18.–20. 3. OPTA 

3.–7. 4. TECHAGRO 

3.–7. 4. Silva Regina

3.–7. 4. ANIMAL VETEX

3.–7. 4. BIOMASA

16. 4. MotorTechna Brno

20.–23. 4. Stavební veletrhy Brno

20.–23. 4. DSB

20.–23. 4. MOBITEX

27.–29. 4. InterMountain

29. 4.–1. 5. Animefest

15.–18. 5.
Výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

21.–22. 5. MINERÁLY BRNO

21.–22. 5. GRAND PRIX VINEX

25. 5. SDFI

26.–28. 5. InDent 

18.–19. 6. INTERCANIS

6.–10. 7. KCHK 2016

27.–29. 8. STYL

27.–29. 8. KABO

3.–4. 9. 
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–10. 9. Zelený svět 2016

3.–7. 10. MSV

3.–7. 10. IMT

3.–7. 10. Automatizace

3.–7. 10. WELDING

3.–7. 10. FOND-EX

3.–7. 10. PROFINTECH

3.–7. 10. PLASTEX

3.–7. 10. INTERPROTEC

15. 10. MotorTechna Brno

19.–22. 10.
MEDICAL FAIR / Kongres 
Medical Summit Brno

19.–22. 10. REHAPROTEX

1.–4. 11. GAUDEAMUS

Celoročně EDEN 3000

Změna termínů vyhrazena

www.bvv.cz/kalendar
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