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ANIMEFEST, každoroční setkání fanoušků japonského komiksu (manga) a animovaného filmu (anime), se opět konalo na výstavišti v termínu od 29.
dubna do 1. května. Akce jistě pobavila i obyvatele
Brna, když potkávali kostýmované účastníky festivalu. Téměř 40 000 studentů – a nejen studentů –
se dobře bavilo na výstavišti 6. května na největším
majálesu v České republice, který se koná právě
v Brně vzhledem k logistickým možnostem výstaviště.
Vrchol jara v Brně je tradičně i termínem firemních
a kongresových akcí, jako např. výroční sjezd České
kardiologické společnosti. Více než 3000 delegátů
absolvuje odborný program ve dnech 15.–18. května v pavilonech A a E.
Agrární veletrh TECHAGRO společně s veterinárním veletrhem ANIMAL VETEX, lesnickým veletrhem
SILVA REGINA a s veletrhem obnovitelných zdrojů
energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA, konaný v termínu 3.–7. dubna 2016, překonal všechny
historické rekordy. Vystavovatelé obsadili veškerou
standardní výstavní, ale částečně i nevýstavní plochu výstaviště včetně travnatých ploch, parkovišť
a galerií pavilonů. Bylo potřeba postavit i montovanou halu K s plochou 5000 m2. Za pět dní prošlo
branami výstaviště 115 000 návštěvníků.
Od 20. do 23. dubna se na brněnském výstavišti
konaly Stavební veletrhy Brno společně s veletrhem
nábytku a interiérového designu MOBITEX a veletrhem DSB – Dřevo a stavby Brno. I v letošním roce
byla uspořádána výstava velkoobchodu PTÁČEK.
Národní stavební centrum nabídlo inspiraci z hotových dřevěných montovaných domů. Na 45 000
návštěvníků nejen zhlédlo novinky vystavovatelů,
ale měli i možnost využít bezplatného poradenství
odborníků.

Ve dnech 27. až 29. srpna proběhne jediný kontraktační veletrh módy v České republice na Slovensku
– Mezinárodní veletrh módy STYL a Mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží KABO. Trvající příznivé
ekonomické podmínky a zvýšené tržby maloobchodu naplňují oprávněné předpoklady, že i 48. ročník naváže svými výsledky na předchozí ročník jak
účastí tradičních vystavovatelů, tak i prezentací nových firem a značek, které se na brněnském výstavišti představí vůbec poprvé. Veletrhy ukáží módní
trendy pro období jaro–léto 2017.
Těším se na setkání na výstavišti.

Letos již 34. Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin s názvem MINERÁLY
BRNO se bude pořádat v pavilonu B od 21. do 22.
května. Jedná se o jednu z největších mineralogických akcí v České republice, která se na brněnském
výstavišti již pravidelně koná dvakrát ročně – v květnovém a listopadovém termínu.
Počátkem května se v Národním vinařském centru ve Valticích uskutečnilo odborné hodnocení 23.
ročníku mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX.
Veřejnost bude mít příležitost seznámit se zdaleka
nejen se šampiony soutěže na brněnském výstavišti
ve dnech 21. a 22. května.
Dentální kongres s odbornou výstavou InDent se
bude konat v kongresovém pavilonu E ve dnech 26.
až 28. května jako setkání dentálních odborníků –
zubních lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistů a ortodontistů. Na programu jsou workshopy,
praktické ukázky i možnost účasti na připravovaném vzdělávacím programu.
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České Miss 2015 zkrášlily zemědělské veletrhy
Vítězky soutěží Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová a Česká
Miss Earth 2015 Karolína Mališová zavítaly na mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA.
Před diváky je zpovídal moderátor Aleš Zbořil, poté se přesunuly k podpisovým kartám.
Missky se třetí den veletrhu SILVA
REGINA postavily na zelený koberec podia v pavilonu Z, který byl věnován lesnictví a myslivectví. Blízký vztah k těmto oborům však nemá ani jedna. „Každá
máme vztah k lesu, protože se do něj jdeme občas projít, ale k myslivosti asi ne,“
přiznala Nikol Švatnerová, která v návaznosti na myslivectví dodala, že ze zbraně
střílela maximálně na pouti.
Kralování tří missek sice oficiálně skončilo, nicméně trojce nemá o práci nouzi. Andrea Kalousová a Karolína Mališová však
mají nastavené studijní priority. „Nejdřív
maturita a potom práce. Čeká na mě angličtina, čeština, psychologie a ošetřovatelství. Po škole půjdu na Karlovu univerzitu,
na obor pedagogika, sport, ošetřovatelství
a výchova,“ prozradila Andrea. Naopak
Karolína dokončuje studium na hotelové
škole a v oboru by chtěla podnikat.

další foto

„Já už mám po maturitě pět let a modelingem se stále živím. Ještě nějakou
dobu u toho zůstanu a potom se uvidí.
Neplánuji, uvidím, co se naskytne,“ řekla Nikol, která by si dokázala představit
práci ve sportu. „Baví mě sport a moderování, třeba se to nějakým způsobem
skloubí.“

Zemědělská technika na
veletrhu Techagro
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Rekordně rychlý traktor

Stanovení rychlostních rekordů je více než stoletou zálibou odvážných mužů. Jeden aktuální rekord stanovil v loňském roce čtyřnásobný
mistr světa v rally Juha Kankkunen. Neusedl
však za volant závodního speciálu, nýbrž vylezl
do kabiny finského traktoru Valtra T234, který
byl k vidění i na veletrhu TECHAGRO.
Traktor Valtra T234 vytvořil nový světový rekord
na zasněžené dráze se speciálními zimními
pneumatikami. Zkušený Kankkunen s ním dosáhl průměrné rychlosti 130,165 km/h. Nutno
podotknout, že velký zelený stroj nepodstoupil žádné mechanické úpravy. Inženýři pouze
přizpůsobili elektronickou jednotku k vyšším
rychlostem. Kankkunenova jízda byla měřena
v obou směrech. Světový rekord je tedy průměrem ze dvou měření.
Traktory Valtra modelové řady T jsou osazeny šestiválcovým motorem o objemu 7,4 litru
s výkonem 250 koní. Série Valtra T byla navržena na základě potřeb profesionálních farmářů
a podnikatelů. T Série kombinuje tradiční výkon, sílu a variabilitu. Řada nových vlastností
dále zvětšuje výkon a komfort a tím posouvá
produktivitu na novou úroveň.
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Zetor by Pininfarina

Zetor na veletrhu TECHAGRO představil designový koncept s názvem Zetor by Pininfarina. Studie z dílny slavné italské firmy poutala
pozornost všech návštěvníků pavilonu P. Cílem projektu je vytvořit
ikonickou vizi značky Zetor a předat podobu studie do budoucích
sériových modelů. Nový design vznikal promyšleně. Byl analyzován
trh, dále současné trendy v designu traktorů, hodnoty české kultury a především charakteristické znaky Zetoru. Firma Pininfarina si
s designem hravě poradila, vždyť má za sebou letité zkušenosti při
vývoji sportovních vozů i průmyslových vozidel, jakými jsou například nákladní vozy, sněhové rolby nebo vlaky.

Český postřikovač o šířce 36 metrů

Představení Zetoru by Pininfarina se stalo na veletrhu TECHAGRO
velikým lákadlem. Před ikonickým traktorem se fotila řada návštěvníků. Tvarované boky stroje kryjí mechanické části a sportovní nádech podtrhují průduchy větrání. U Pininfariny si pohráli i s barvami. Tmavší odstíny odlišují technické komponenty, zatímco červená
barva byla zvolena pro tradiční kapotáž.

Postřikovač Dino s výkonem 244 koní má nízké těžiště, což zajišťuje
výborné vlastnosti v kopcovitém terénu. Díky systému zavěšení náprav s hydraulickou uzávěrkou diferenciálu je Dino schopen nejen
vyjet velký kopec, ale také zdolat mokřiny, které se mohou stát pastí
pro ostatní stroje. Postřikovač Dino mimo jiné obdržel cenu Grand
Prix TECHAGRO 2016.

Samojízdný postřikovač Dino české výroby zabíral v pavilonu brněnského výstaviště úctyhodnou plochu i se zataženými aplikačními rameny. Pokud by je výrobce AGRIO MZS s.r.o. nechal roztáhnout do
plné délky, nabyl by Dino do šířky šestatřiceti metrů.

Pár vteřin a je hotovo.
Dřevorubci ohromili návštěvníky.
Dřív než byste na zahradě vzali ruční pilu do
ruky, soutěžní dřevorubci už by vám naporcovali první kus kmene o průměru téměř půl
metru. Tak rychlou práci předváděli na lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA
početnému publiku. Na pódiu za pavilonem
Z se totiž uskutečnil první kvalifikační závod
na Mistrovství ČR v dřevorubeckých sportech
neboli timbersportu.
Kvalifikační závod se skládal ze tří disciplín.
Všech šestnáct soutěžících muselo absolvovat
řezání motorovou pilou, přesekávání stojícího
kmene a řezání ruční pilou. Úžasná rychlost,
jakou soutěžící projevovali při práci se dřevem, přiváděla v údiv prakticky všechny diváky.
Celkový vítěz Martin Roušal ukázal své kvality
především práci s ruční pilou. Kmen o průměru

46 centimetrů zdolal za 11,96 vteřiny a dostal
se daleko před své soupeře. Druhý nejlepší
čas byl o dvě vteřiny pomalejší. V celkovém
pořadí si stříbro odnesl Jan Holub, kterému se
nejlépe povedla disciplína Stock Saw (řezání motorovou pilou), v níž dosáhl času 14,35
vteřiny. Třetí místo obsadil svým spolehlivým
výkonem ve všech disciplínách Jan Kamír.
Průběh závodu nenechal nikoho na pochybách, že k dřevorubectví je zapotřebí velké
fyzické kondice. Ohánění se sekyrami, ostrými
jako břitva, vyžaduje až atletickou zdatnost.
Neméně důležitá je i technika a přesnost.
Správně mířeným sekem si soutěžící šetří
čas, při práci s motorovou pilou se přesnými
pohyby vyvarují diskvalifikaci. K perfektnímu výkonu je zapotřebí i kvalitní nářadí, které
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závodníci mají připravené na míru. Díky tomu létají třísky do všech stran.
Vždyť světový rekordman z Nového Zélandu Jason Wynyard přesekl stojící kmen o průměru 30 cm za pouhých dvanáct vteřin a kmen o průměru
46 cm zdolal s ruční pilou za 9,3 vteřiny!
Historie dřevorubeckých sportů překvapivě sahá až do 19. století. Podle
legendy se v roce 1870 vsadili dva dřevorubci v Tasmánii, který z nich pokácí
strom rychleji. O dvacet let později byla založena první australská asociace
sportovních dřevorubců a disciplína se záhy rozšířila do celého světa.

Disciplíny

Stock Saw
Tato disciplína poměřuje zručnost závodníků v řezání klasickou motorovou pilou. Závodníci používají k přeřezání dvou kotoučů z ležícího kmene
o průměru 40 cm sériově vyráběnou motorovou pilu. První kotouč se řeže
směrem dolů, druhý směrem nahoru. Oba kotouče musí být odříznuty ve
vyznačené výseči o šířce 10 cm, jinak je závodník diskvalifikován.
Standing Block Chop
Jde o přesekávání stojícího kmene o průměru 30 cm. Disciplína simuluje
kácení stromů a odkrývá tak zručnost závodníka v zacházení se sekerou.
Single Buck
Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín. Rozhoduje v ní rytmus a dynamika závodníka, který musí odříznout kotouč
z bloku o průměru 46 cm.
Springboard
V adrenalinové disciplíně vysekají dřevorubci kapsu do kmenu, umístí
v něm springboard (prkno), na nějž si stoupnou, a vysekají druhou kapsu.
Teprve z druhého springboardu závodník přesekává blok o průměru 27
cm.
Underhand Chop
Závodníci stojí na ležícím kmeni o průměru 32 cm a v půli jej přesekávají
nejdříve z jedné strany, potom se otočí a dosekají kmen z druhé strany.
Hot Saw
Cílem této disciplíny je odříznutí tří kompletních kotoučů v 15 cm široké
výseči z ležícího kmene o průměru 46 cm v co nejkratším čase.

fairherald

Jak se maluje pravěk?
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Může se zdát, že technika malování pravěkých zvířat a primátů se zásadně neliší od tradiční umělecké
tvorby. Ve skutečnosti se však jedná o takzvanou vědeckou obrazovou rekonstrukci, která má svá pravidla.
Na veletrhu SILVA REGINA v pavilonu Z byla k vidění výstava reprodukcí obrazů následovníků
Zdeňka Buriana. K nim patří i malíř a ilustrátor
Petr Modlitba, který v osmi letech propadl pravěkému kouzlu po přečtení knihy Ztracený svět
od Josefa Augusty s ilustracemi Zdeňka Buriana.
I po čtyřiceti letech ho pradávná scenérie planety
Země nepřestala udivovat na brněnském výstavišti zavedl své posluchače do tajů techniky oživování dinosaurů a pravěkých zvířat.
„Lidé si představují, že malíř vezme do ruky štětec a zkrátka namaluje dinosaura. Ve skutečnosti
je postup trochu odlišný,“ vysvětlil Modlitba. Každému malování obrazu předchází spolupráce
s paleontology, antropology, geology a paleobotaniky, kteří s malíři projednávají konkrétní záko-

nitosti fauny a flory zobrazované atmosféry. „My
malíři takoví specialisté nejsme, ačkoliv obecně
musíme znát anatomii lidí a zvířat – kromě toho,
že musíme umět alespoň trochu malovat,“ pousmál se Modlitba.
Historie zobrazování dinosaurů sahá až do středověku. Lidé nacházeli zkamenělé pozůstatky a domnívali se, že patří drakům a jiným příšerám. „Později už
lidé začali chápat, že před námi existovali tvorové,
kteří se od nás velmi lišili. Začali je na základě nálezů a zkamenělin kreslit a malovat,“ objasnil Modlitba
a přesunul se k současné malířské tvorbě pravěkých
zvířat.
„Paleontologové nejdřív musí sestavit kostru,
aby věděli, jak zvíře vypadalo a pohybovalo se.
Vykopání kostry může trvat i několik let. Ze všeho nejdůležitější je znát lebku. Podle jejího tvaru
a podle zubů poznají, zdali se jedná o býložravce, nebo o dravce. Malíř musí práci konzultovat
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s odborníkem, jenž mu strukturu zvířete vysvětlí, a pak už je na nás,
abychom ho oblékli do správného masa.“
„Další etapou jsou svrchní detaily. Jestli zvíře mělo kůži, srst, šupiny nebo peří. Velmi vzácně se kůže pravěkých zvířat najde. Například
u několika druhů dinosaurů se podařilo najít pár vzorků, ale nebylo
jich mnoho. Barvu kůže se snažíme odhadnout ze způsobu života,

fairherald

abychom zachytili co nejvěrněji celkový obraz. To znamená, že musíme malovat i vhodné okolní prostředí. Je například nezbytné malovat
odpovídající rostliny. A v tom momentě už začínáme spolupracovat
s dalšími odborníky,“ dodal závěrem Modlitba, jehož práci mohou obdivovat například návštěvníci brněnského Pavilonu Anthropos či v populárně vědeckých knihách.
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Nová zelená úsporám přerozdělí až 27 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo loni v říjnu další výzvu Nová zelená úsporám. Na rozdíl od
předchozích let nebude potřeba s rekonstrukcí rodinných domů spěchat. „Pokud nebudou peníze
vyčerpány dříve, skončit by měla v roce 2021,“ prohlásil na Stavebních veletrzích Brno Martin Kotěra ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Program Nová zelená úsporám nabízí tři oblasti podpory. První s názvem A je zaměřena na snižování energetické náročnosti budov.
„U oblasti A nepodporujeme novostavby, které získaly stavební povolení
po 1. červenci 2007. Přeci jen se jedná o domy, které byly realizovány
efektivnějším způsobem. Ovšem pokud byla žádost podána před tímto
datem a dům je v současnosti zkolaudován, na fasády a případné rekonstrukce je možné dotaci uplatnit,“ vysvětlil Kotěra.
Oblast B je zaměřena na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou
energickou náročností. Poslední oblast C se věnuje efektivnímu využití
zdrojů energie čili výměně tepelných zdrojů instalaci solárních systému
atd. S vyhlášením nového programu kotlíková dotace se však podpora
C zredukovala.
Nová zelená úsporám je určena pro stavbu domů s nízkou energetickou
náročností. Taktéž poslouží majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat
dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického
zdroje tepla za tepelné čerpadlo, solární systémy či na systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, přičemž dotaci mohou získat
i na kombinaci všech těchto opatření.
„Největší zájem je o podporu v oblasti rekonstrukce rodinných domů.
Z celkového počtu žádostí tvoří podpora A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů)tři čtvrtiny. Celkově má do Nové
zelené úsporám přijít z prodeje emisních povolenek až 27 miliard korun,“
řekl Kotěra.

„Zájem o kotlíkovou dotaci v prvním kole výrazně předčil očekávání
a finanční prostředky byly velmi rychle vyčerpány. Nicméně další kola
kotlíkové dotace mají velmi rychle pokračovat, aby se včas dostalo na
další zájemce,“ uvedl Kotěra.
V souvislosti s kotlíkovou dotací došlo se upravují povolené kotle.
„Předtím se nevyhovující topná zařízení měnila výhradně za kotle na
biomasu nebo plynové kotle. V současnosti jsou podporovány i efektivní
kotle na tuhá paliva,“ upozornil Kotěra.
Podle Kotěry se nejvíce diskutuje o zavedení podpory pro solární systémy. „Předtím nebyla v programu zahrnuta. Využívaná je taktéž možnost
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do seznamů si pro ni naopak fixují platnou výši dotace i nastavení podmínek pro její získání podle dne podání.
U výzvy pro rodinné domy platí jednotné omezení, že žádost může krýt
maximálně padesát procent doložených způsobilých výdajů. Podpora
se počítá podle počtu energetických opatření nebo paušálně. Zároveň
jeden žadatel může získat maximálně pět milionu korun. Průměrná dotace například na zateplení domů činí 268 tisíc korun.

Šest kroků k získání dotace
1. Prvním krokem před podáním žádosti o dotaci je rozhodnutí, zda si
mohu dovolit o dotaci žádat.
2. Žadatel o dotaci si nechá od odborníků vypracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu.
připojení na systémy centrálního zásobování teplem, například na obecní a městské bioplynové stanice.“
Kotěra upozorňoval i na další novinky. Nyní lze samostatně žádat dotaci
na instalaci vzduchotechniky do rodinného domku se zpětným získáváním tepla. „Výrobce však musí ověřeným způsobem deklarovat celoživotní ekologickou stopu svého výrobku a jeho vliv na životní prostřední
od těžby surovin, přes výrobu, dopravu, instalaci až po závěrečnou
likvidaci.“
Kontinuální výzva bude platit do roku 2021, z čehož vyplývá, že proplaceny budou pouze dotace, na něž budou v rozpočtu programu v dané
chvíli peníze. Žádosti o dotaci, na které se nedostane, budou převáděny
do seznamu žádostí, z nichž budou v momentě přísunu dalších peněž do rozpočtu podpořeni ti žadatelé, jejichž projekt čeká v seznamu
nejdéle. V zájmu každého je podat žádost co nejdříve. Podle Státního
fondu životního prostředí ČR však nemusejí mít lidé obavy, že by se na
proplacení jejich žádostí nedostalo. Tím, že žádost odešlou třeba i jen

3. Jakmile má dokumentaci hotovou, podá žádost, a to elektronicky
prostřednictvím interaktivního formuláře na stránkách programu Nová
zelená úsporám.
4. Po doručení všech vyžadovaných podkladů ověří pracovníci formální
a technickou správnost. Proces trvá čtyři až šest týdnů. Po akceptování žádosti běží lhůta 9–24 měsíců, do jejíhož konce musí žadatel
navržená opatření zrealizovat a doložit je Státnímu fondu životního
prostředí ČR.
5. Než se žadatel pustí do prací, je povinen informovat příslušný stavební úřad a najít odborníka, který bude technickým dozorem realizovaných opatření. S dodavatelskou firmou musí uzavřít detailní písemnou smlouvu a veškerou dokumentaci doručit na krajské pracoviště
fondu.
6. Po realizaci a doručení dokumentů vyčká žadatel na udělení rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu dotace.
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Zlaté medaile 2016
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Během Stavebních veletrhů Brno byla předána ocenění v rámci vystavovatelských soutěží Zlatá
medaile 2016 a Grand Prix Mobitex. Do soutěže Zlatá medaile se přihlásilo šest firem se sedmi
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 2016
Vchodové dveře
dřevohliníkové Virtual
Designový prvek,
vytvářející dojem
jednolité plochy
včetně
fixních
dílů (dveře i fix
jsou v jedné rovině). Provedení
v systému INTEGRALL s celkovým koeficientem prostupu tepla
Ud = 0,8 W/(m2K).
Údaje o exponátu
Exponát: Vchodové dveře dřevohliníkové Virtual s panelovým
fixním prvkem v jedné rovině
Kategorie: Desing
Výrobce: PRAŽÁK s.r.o.
Vystavovatel: PRAŽÁK s.r.o.

Habito

Habito je nová sádrokartonová
deska s extrémní pevností, která
umožní stavět interiérové stěny
a příčky s vysokou mechanickou
odolností a únosností. Do Habita můžete kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez
hmoždinek.
Údaje o exponátu
Exponát: Habito
Kategorie: Inovativní materiál
Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize
Rigips
Vystavovatel: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize
Rigips

Tepelněizolační tvárnice
Lambda YQ

Překlad Porotherm KP
Vario UNI pro rolety
a žaluzie

Unikátní kombinace pevnosti,
hmotnosti a tepelné vodivosti. Vynikající tepelněizolační vlastnosti.
Vhodné pro jednovrstvé zdivo bez
dodatečného zateplení. Splňuje
požadavky na domy budoucích
generací.

Designový prvek, vytvářející dojem jednolité plochy včetně fixních
dílů (dveře i fix jsou v jedné rovině).
Provedení v systému INTEGRALL
s celkovým koeficientem prostupu
tepla Ud = 0,8 W/(m2K).

Údaje o exponátu
Exponát: Tepelněizolační tvárnice
Lambda YQ
Kategorie: Energeticky úsporné
stavění
Výrobce: Xella CZ, s.r.o.
Vystavovatel: Xella CZ, s.r.o.

Údaje o exponátu
Exponát: Překlad Porotherm KP
Vario UNI pro rolety a žaluzie
Kategorie: Inovativní materiál,
technologie, služba
Výrobce: Wienerberger cihlářský
průmysl, a. s.
Vystavovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
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Oceněné exponáty Grand Prix Mobitex 2016
Křeslo PHOENIX

Postel LAGO

Zcela výjimečný design, podpořen kvalitním
materiálem
v celém výrobku,
který poskytne radost a potěšení lidem, kteří si ho pořídí do svého interiéru.
Autorem designu je
Michal Karafiát.
Více o exponátu >>

Teplovzdušný ventilátor Stadler ONTUR 35 - jídelní rozkládací stůl
Form Paul

Stadler Form Paul je vhodným pomocníkem do jakékoliv místnosti, díky krytí
IP21 může totiž fungovat
stejně dobře i ve vlhkém
prostředí (např. v koupelně). Navíc Paul díky omyvatelnému prachovému filtru Podnoží rozkládajícího jídelního stolu ONTUR 35
funguje i jako jednoduchá je vyrobeno z masivního dubu. Pláty stolu jsou
opatřeny UV tvrzeným odolným nátěrem.
čistička
vzduchu.
Potahový
materiál
na křesle Gefer
Více ESENZA
o exponátu >>
Více oJedná
exponátu
>>
se o novou variantu přírodního potahového materiálu, který

Sedací

může částečně nebo úplně nahradit usňové čalouněné prvky. Je
devíti barevných
variantách.materiál
Exponát je unikátní
svojí
souprava dodáván
GAMEv NEW
Potahový
ESENZA
strukturou. Nový čalounický materiál Esenza je dvouvrstvý ve slona křesle Gefer
žení 70% přírodní useň (sesazená štípenka) a 30% broušený PES
úplet embosovaný, plně imitující kůži. Touto kombinací se dostává
na trh nový druh potahového materiálu, který splňuje vysoké nároky kladené na čalounické materiály.

Údaje o exponátu
Exponát: Potahový materiál ESENZA na křesle Gefer
Kategorie: 3. místo v kategorii progresivní materiál / technologie
Výrobce: Jelínek - výroba nábytku s.r.o.
Vystavovatel: BS- textil s.r.o.
Designová postel Lago je vyrobena ze 100% Všechny díly, sedáky, opěráky i područky varia- Jedná se o novou variantu přírodního potahovépřírodních materiálů.
bilní sedací soupravy GAME můžete neomeze- ho materiálu, který může částečně nebo úplně
Více o exponátu >>
ně kombinovat, posouvat a napojovat. Vysoké nahradit usňové čalouněné prvky. Je dodáván
pohodlí přináší především péřové výplně v se- v devíti barevných variantách.
dácích, v opěrných polštářích směs peří a poly- Více o exponátu >>
esterových kuliček.
Více o exponátu >>
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Oceněné exponáty GRAND PRIX MOBITEX 2016 - sekce student
Ceny společnosti
Veletrhy Brno, a. s.
1. místo

2. místo

Exponát:
Interiérové svítidlo Moon

Exponát:
Chair no. 2

Autor:
Jan Černý

Autor:
Michal Zeman

Exponát:
Kolekce autorských nádob Vady dřeva

Exponát:
Židle Ron
Autorky:
Magdaléna Dembinná,
Alžběta Michnová,
Veronika Prokopová

3. místo

Mimořádná ocenění

Exponát:
Tapety Příběhy lesa
Autorka:
Veronika Dubnová

Cena čalounického řemesla
Cechu čalouníků
a dekoratérů, z. s.

Exponát:
Houpací kůň Caballito
Autor:
Regina Salas

Autor:
Eliška Hlavačková
Exponát:
Interiérová svítidla Cider
Autor:
Branislav Glejtek

Cena Klastru českých nábytkářů
Exponát:
Konferenční stůl
Autor:
Zdeněk Halík

Cena Karla Kobosila

Exponát:
Dotekové ambientní svítidlo
Škola:
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér
Produktový design

Cena Národního centra
nábytkového designu, o. p. s.
Exponát:
Proutěná lavice
Autor:
Eduard Raždík
Exponát:
Závěsný systém
Autor:
Michal Jakubec

Cena společnosti designATAK

Exponát:
Porcelánové dveřní kování
Autorka:
Pavla Valachovičová
Exponát:
Dětský nábytek Safari
Autoři:
Miroslav Kozák, Sarah
Szökeová
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Vítězové soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015:
Vstup do Punkevních jeskyní a bytový komplex
Zatímco návštěvníci Stavebních veletrhů procházeli expozice vystavovatelů, v pavilonu A se rozdávala ocenění za
nejlepší stavební realizace za rok 2015. První místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti udělila odborná porota
vstupní budově areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu a administrativně-bytovému komplexu Sochorova II.
1. KATEGORIE: STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
(v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí)

2. KATEGORIE – BYTOVÉ STAVBY

1. místo: Vstupní budova
areálu Punkevních jeskyní
v Moravském krasu

1. místo: Administrativně-bytový 1. místo: Novostavba bytového
komplex Sochorova II, Brno
domu ANNA –

Zobrazit informace o stavbě >>

Zobrazit informace o stavbě >>

STAVBA 2015
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Zobrazit informace o stavbě >>

VIDEO z předávání cen zde >>
Kompletní výsledky všech kategorií soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015 najdete zde >>
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Výstava MINERÁLY BRNO spolu s ochutnávkou vín
soutěže GRAND PRIX VINEX

O víkendu 21. – 22. května 2016 se na brněnském výstavišti v pavilonu
B uskuteční 34. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků
a přírodnin MINERÁLY BRNO. Na výstavu je aktuálně přihlášeno 190
vystavovatelů většinou z České republiky, dále ze Slovenska, Polska,
Maďarska, Rumunska, Rakouska, Německa, Indie, Itálie , Francie, Litvy
a Pákistánu.
Na výstavě budou k vidění a koupi šperky, opracované kameny, sběratelské kameny, fosilie, přírodniny, dekorační předměty a bytové doplňky
z drahých kamenů a minerálů, odborná literatura nebo mineralogické a geologické vybavení. Zpestřením bude prodejní výstava „Obrazů
s duší“ Pavly Novákové na galerii pavilonu.
Na stáncích vystavovatelů se můžete těšit na sběratelské minerály
z českých i světových lokalit, drahé kameny a šperky z Peru, vltavíny
a šperky z vltavínů a českých granátů, broušené drahé kameny a mnoho
dalších. Z autorských šperků budou zastoupeny cínové šperky s drahými kameny a minerály, šperky z chirurgické oceli, originální šperky
s drahými kameny ve staromědi či šperky zhotovované různými šperkařskými technikami.
O vystavovatelích a jejich nabízeném sortimentu se dovíte více v Zajímavostech vystavovatelů na webu výstavy.

fairherald
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GRAND PRIX VINEX 2016 – vinaři se utkají o titul

Návštěvníci budou mít možnost nejen obdivovat a nakoupit šperky či
kameny, ale také ochutnat vína přihlášená do soutěže GRAND PRIX
VINEX 2016. Souběžně s výstavou Minerály Brno se totiž na galerii pavilonu B bude konat veřejná ochutnávka soutěžních vín.
Ve dnech 3. a 4. května 2016 se v Národním vinařském centru ve Valticích uskutečnilo odborné hodnocení již 23. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX. Cílem soutěže je na vysoké profesionální
úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na
trhu středoevropského regionu.
Na brněnském výstavišti se pak bude hodnotit šampion soutěže, vítězové kategorií, nejlepší kolekce a národní vítězové pro země, které
přihlásily minimálně 10 vín. Výherci hlavních cen se také mohou těšit
na prestižní skleněné poháry od respektovaného umělce Bořka Šípka.
Výrobce vína s titulem „Champion“ obdrží ještě i profesionální chladicí
vinotéku od partnera soutěže – firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA.
Do soutěže se přihlásilo celkem 591 vzorků od 100 přihlašovatelů
ze 16 zemí, což je rekordní počet v historii soutěže a je to také největší
počet vinařských zemí na soutěžích u nás. Na brněnském výstavišti budete moci ochutnat vzorky, které získaly alespoň 81 bodů. Nejvíce vín
je z České republiky, přihlášena jsou však také vína z Rakouska, Německa, Slovenska, Argentiny, Francie, Maďarska, Chile, USA, Jihoafrické
republiky, Moldávie, Řecka, Chorvatska, Ruska, Rumunska a Polska.
Vína bude hodnotit mezinárodní komise špičkových degustátorů na
platformě počítačového hodnotícího systému ELWIS, vyvinutého Národním vinařským centrem. Kromě hodnotitelů z ČR zasednou v porotě
degustátoři ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.

MINERÁLY BRNO a GRAND PRIX VINEX
21. - 22. 5. 2016
Brněnské výstaviště, pavilon B
otevírací doba MINERÁLY BRNO:
sobota 9 – 18 hod., neděle 9 – 16:30 hod.
otevírací doba GRAND PRIX VINEX:
sobota 10 – 17:30 hod., neděle 10 – 16:30 hod.
vstupné: 90 Kč, zlevněné 50 Kč
Vstupenka platí pro obě akce

fairherald
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O srpnové veletrhy STYL a KABO je opět velký zájem
O účast na 48. veletrzích módy STYL a KABO, které se na brněnském výstavišti uskuteční od soboty
27. srpna do pondělí 29. srpna 2016, mají firmy stále
větší zájem. Pavilony P a F se po první uzávěrce přihlášek rychle plní.
Po první uzávěrce přihlášek jsou pořadatelé veletrhů módy spokojeni,
přihlášeno je již 168 vystavovatelů, tj. o 18 procent více než ke stejnému
datu v loňském roce. Opět je mezi nimi řada vystavovatelů ze zahraničí
a také několik zajímavých nováčků.
Na veletrhu STYL nechybějí tradiční a významní vystavovatelé jako
Anita Moravia, Doppler CZ, H & D, Jihočeská textilní, Jopess fashion,
Modela, Moděva, Pleas, Pletex, Texart, Veltex JG nebo V.Style. Ze
zahraničí to jsou například německé firmy Casamoda Heinrich Katt,
Hegler Fashion a Modeagentur Gerhart Helgert. Nově se představí
například společnosti Julia Hock Textilvertrieb z Německa (plavky
zn. Calao), Evolution Group CZ s.r.o. - český výrobce originálních
krystalových šperků a bižuterie se Swarowski elements v úpravě stříbro/rhodium nebo např. italská móda přes českého dovozce STEFI.
Vrací se také český výrobce originální pletené módy Deny - Zdeňka
Kuřitková.
Veletrh KABO přivítá stálice obuvního trhu jako Ara Shoes, Caprice,
Gabor, Geneze, Lanson Praha, JG Shoes, Legero, Protetika, Rieker,
Salamander, Snaha, V + J obuv, Wortmann a další. Kabelky budou vystavovat mimo jiné firmy Arteddy, Sendi Design nebo Unidax. K nováčkům patří Starlight Promotion CZ (kabelky a náprsní tašky z Itálie) nebo
česká firma pediped CZ - zástupce světoznámé značky zdravé a stylové dětské obuvi pro Českou republiku.
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Koncert - AGLOMERACE (Koncert pro pavilon „A“)
2. 6. 2016 ve 21 hod.
Koncert pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála a Velvyslanectví Nizozemského království.
Ikona brněnské meziválečné architektury ve spojení s ikonami hudební kompozice.
Mimořádný koncert s názvem Aglomerace - koncert pro pavilon ukončí
2. června cyklus koncertů soudobé hudby pořádanou Brno Contemporary
Orchestra, orchestrem složeným z mladých profesionálních hudebníků z
Brna a okolí, otevřených podnětům současné hudby a kultury vůbec.
Cílem akce je oživení architektonicky skvostných prostor a propojení
umění stavby s uměním moderní klasické hudby.
Na programu budou skladby Deserts (Pouště) od Edgara Varèse, průkop-

níka mnoha stylů a modernisty, De Staat (Republika) Louise Andriessena, nejznámějšího holandského skladatele.
Deserts zazní v jedné části pavilonu, aby se poté posluchači přesunuli
do jiné, kde budou moci vyslechnout další profilovou kompozici hudby
dvacátého století Republika.
Tento projekt je zařazen jako závěrečný koncert festivalu Meeting Brno 2016.

rezervace vstupenek >>

Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>
ŘEKLI O NÁS >>>

techagro brno

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

techagro brno

veletrhy

full service

tribuny
techagro brno

techagro brno

výstavy

interiéry

eventy

opta BRNO

Wire&Tube Düsseldorf

Více informací o službě najdete zde >>

www.bvv.cz/expozice
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kalendář veletrhů a výstav 2016–2017

2016 květen–prosinec
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

www.bvv.cz/kalendar

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
3.–5. 11.

fairherald

THEATRE TECH & EVENT
PRODUCTION

2017 leden–duben
7.–8. 1. Národní výstava psů
11. 1. Zelená burza
19.–22. 1. GO
19.–22. 1. REGIONTOUR
4.–5. 2. MVP – DUO CACIB
18.–20. 2. STYL KABO
2.–5. 3. MOTOSALON 2017 (Praha)
10.–12. 3. OPTA
17.–19. 3. Classic Show

3.–6. 11. Caravaning

21.–24. 3. AMPER

4.–6. 11. SPORT Life

23.–26. 3. PRODÍTĚ

4.–6. 11. Dance Life Expo

23.–26. 3. RYBAŘENÍ

4.–6. 11. IN-JOY

5.–10. 4. AUTOSALON Brno

3.–7. 10. MSV

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

25.–29. 4. Stavební veletrhy Brno

3.–7. 10. IMT

25.–26. 11. Veletrh středních škol

25.–29. 4. DSB

3.–7. 10. Automatizace

9.–18. 12. Vánoční trhy

3.–7. 10. WELDING

Celoročně EDEN 3000

3.–7. 10. FOND-EX

25.–29. 4. MOBITEX
25.–29. 4. PTÁČEK
25.–29. 4. BetonExpo 2017

Změna termínů vyhrazena

