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Festival sportu, tance a zábavy
Čína chystá rekordní ponor do Mariánského příkopu
Mezinárodní strojírenský veletrh

Silniční hotely na výstavě Caravaning
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Veletrh tak potvrdil příznivý vývoj evropské
a české ekonomiky a strojírenství. Hlavní téma
veletrhu – digitalizace průmyslových procesů alias Průmysl 4.0 byla přítomna na většině expozic. Součástí letošního strojírenského veletrhu
byly oborově zaměřené specializované veletrhy
obráběcích strojů IMT, slévárenství FOND-EX,
svařovací techniky WELDING, plastů, pryže
a kompozitů PLASTEX a veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH. Zvýrazněným
tématem byl bienální projekt AUTOMATIZACE –
měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika.
Pozornost vzbudily tematické výstavy věnované
progresivním oborům robotiky, 3D tisku, trendům v multifunkčním obrábění a balení. Další,
tedy 59. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, pořádaný společně s veletrhem Transport
a Logistika, proběhne od 9. do 13. října 2017.
Již 58. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se zapsal mezi historicky nejlepší ročníky.
Celkem 1711 firem obsadilo čistou výstavní plochu přesahující 44 000 čtverečních metrů a návštěvnost přesáhla osmdesát tisíc osob. „Jsem
hrdý na to, že máme v Brně tento krásný veletržní areál a úžasnou tradici Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se vypracoval na jeden
z nejdůležitějších veletrhů v Evropě a možná i ve
světě, “ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka
při zahájení veletrhu.
K zajímavému obsahu veletrhu přispěla i rozsáhlá a impresivní účast Číny, představující vyspělé
technologie. Prezident Miloš Zeman při zahájení
veletrhu potvrdil význam účasti Číny jako partnerské země slovy: „To, že přijelo 150 čínských
vystavovatelů a asi 500 čínských hostů, otevírá
novou etapu ve spolupráci obou zemí.“

níky různých zájmů. Nabídne vše od sportovních
aktivit a motosportu přes tanec a elektronické
hry až po setkání se známými youtubery.
Podzimní edice 35. mezinárodní prodejní výstavy minerálů, fosilií, šperků a přírodnin MINERÁLY
BRNO se uskuteční ve dnech 19. až 20. listopadu. Jako jedna z největších mineralogických akcí
v České republice stále roste a za dobu svého
konání si našla stabilní okruh zájemců.

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.

Hostující veletrh vysokých škol GAUDEAUMUS
má v České republice jednadvacetiletou tradici
a na brněnském výstavišti se bude konat od 1.
do 4. listopadu. Pravidelně přiláká více než třicet
tisíc návštěvníků ze všech krajů České republiky
a Slovenska, kteří se mohou seznámit s nabídkou
pomaturitního studia a celoživotního vzdělání.
Caravaning Brno, Mezinárodní výstava karavanů
a obytných automobilů, patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v České republice. Každoročně nabízí kompletní přehlídku obytných aut,
přívěsů, příslušenství a všeho, co k cestování na
čtyřech kolech neodmyslitelně patří. Letošní ročník proběhne od 3. do 6. listopadu.
Ve dnech 4. až 6. listopadu pak zaplní brněnské výstaviště Festivalu sportu, tance a zábavy
SPORT Life – DANCE LIFE EXPO – IN-JOY –
YOU2BER LIFE, který se chystá pobavit návštěv-
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• VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
• archiv PDF ke stažení
• profil magazínu a TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ
jednotlivých čísel
• TERMÍNY vydání
• podmínky INZERCE
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V pořadí 58. ročník MSV se setkal s obrovským zájmem vystavovatelů a návštěvníků. Veletrhu se
zúčastnilo 1711 firem a jen za první čtyři dny prošlo branami výstaviště 72 500 osob. Takový zájem
o MSV nebyl posledních sedm let.
Na veletrhu byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se zájmem odběratelů. Zvýšená návštěvnost i chuť
nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních a technologiích ze strany průmyslu. Partnerskou zemí MSV 2016
byla Čína, která své prezentaci věnovala mimořádnou pozornost. Ve dvou pavilonech a v dalších samostatných expozicích se představilo
celkem 150 předních čínských společností.
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Čína chystá rekordní ponor do Mariánského příkopu
Čínská firma Rainbowfish prezentovala na Mezinárodním strojírenském veletrhu velkolepé podmořské plány. Finální etapou dlouholetého projektu bude ponor do nejhlubšího místa Mariánského příkopu – poprvé v historii lidstva s tříčlennou posádkou.

Psal se rok 1960 a americký poručík Don
Walsh se švýcarským oceánologem Jacquesem Piccardem jako první lidé dosedli
v devítitunovém batyskafu na dno Challenger Deep v Mariánského příkopu. Třetím
mužem v nejhlubším místě zemského povrchu byl až o 52 let později americký filmový
režisér James Cameron a v roce 2020 se na
dno příkopu vydají vědec, oceánolog a podnikatel.

Projekt HAST, jehož duchovním otcem je
profesor Cui Weicheng, má za cíl proniknout
do mezinárodních vědeckých sfér a do deseti let se stát světově nejvýznamnější výzkumným počinem oceánologie. Vrcholem
dlouholetého úsilí je dopravit tři osoby na
dno Mariánského příkopu, ale klíčové misi
předchází řada dílčích projektů s řadou zařízení a strojů, které byly k vidění na letošním
strojírenském veletrhu.

„Přivezli jsme model ponorky ARV, která
v loňském roce absolvovala ponor do hloubky 5000 metrů a letos v prosinci se potopí do
Mariánského příkopu do hloubky 10 994 metrů,“ ukazoval na model žluté ponorky Owen
Wang, operační manažer z Rainbowfish.
Na svůj nejnáročnější úkol ponorka ARV tedy
ještě čeká, nicméně zátěžové testy má již

za sebou a v Rainbowfish pevně věří, že na
sklonku roku dosáhne dna Challenger Deep.
Úspěch mise bude mít zásadní vliv na ponorku HOV s lidskou posádkou. ARV totiž funguje jako platforma pro testování nových technologií pro HOV.
„S HOV chceme absolvovat ponor v roce
2020. Jedná se o nejkomplikovanější zařízení

HAST a vůbec poprvé s ním zamíří do Mariánského příkopu a poprvé se bude jednat o
výhradně čínský projekt,“ pokračoval Wang
před modelem lodě Zhang Jian, která ponorky do severního Pacifiku dopraví.
Rovných devadesát sedm metrů dlouhá
loď Zhang Jian slouží k oceánografickému
výzkumu a na své palubě poveze i přístroje
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pro podpůrné mise mateřské ponorky. Patří
k nim takzvaný Lander, platforma nesoucí instrumenty k pozorování mořského dna a odchytu organismů. Po splnění svého úkolu budou landery vyzdvihnuty na palubu 4800 tun
těžkého plavidla Zhang Jian nebo dalších tří
menších lodí, postavených pro projekt HAST.
První z dílčích misí byla splněna ponorkou

ARV loni v říjnu. Na ni v březnu 2016 navázalo
spuštění lodi Zhang Jian na mořskou hladinu a
za několik týdnů se o slovo znovu přihlásí ARV
s ponorem do Mariánského příkopu. Příští rok
absolvuje HOV s lidskou posádkou zkušební
ponor do hloubky 8000 metrů a v lednu 2020
se HOV a tři členové posádky zapíší do historie ponorů do Mariánského příkopu.
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Projekt HAST je důkazem, že zkoumání dna
oceánů je stále obrovským lákadlem. Lidstvo
žene touha probádat mysteriózní oblasti,
zahalené masivní vodní plochou. Není divu,
vždyť moře a oceány tvoří více než 70 % povrchu Země, přičemž prozkoumáno je zhruba
5 % dna. Znamená to, že o planetě, na které
žijeme, toho zatím víme jen pramálo.
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Nejsilnější robot na světě
V pavilonu P mohli návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu zhlédnout nejsilnějšího robota na
světě, který po dobu pěti dní manipuloval s vozem Škoda Fabia.
Letos robota představujeme na českém trhu
a vidíme v něm potenciál nejen v automobilovém, ale i v těžkém průmyslu,“ pokračoval
Žáček.
Robotické rameno má dosah 3734 mm a dokáže vykonávat jednoduché i složité úkoly.
Umí pracovat na velkém pracovním prostoru s vysokým stupněm přesnosti. „Jedná se
o šestiosého robota, takže se dokáže pohybovat i v zápěstí čili rotovat s břemenem. Jeho
maximální rychlost je 1,5 metru za sekundu,“
dodal Žáček.
Série modelů M-2000iA od nosnosti 900 kg až
po 2300 kg je prachuvzdorná a voděodolná.
Hodí se do náročného provozního prostředí,
přičemž riziko poškození je téměř nulové. Robot má kvalitní vzduchové chlazení motorů,
proto umožňuje vysoké zatížení a intenzivní
pracovní cykly.

Rozměrní průmysloví roboti mají velkou sílu, nicméně ten na stánku firmy FANUC předčil všechny ostatní. „Na strojírenském veletrhu jsme se
rozhodli představit nejsilnějšího robota na světě
– tip M-2000iA s nosností 2300 kilogramů,“ prohlásil Michal Žáček z firmy FANUC.

Robot svou sílou otevírá nové možnosti pro
výrobu, neboť je rychlejší a pružnější než jeřáb či stroje na manipulaci s těžkými břemeny. „Robot vznikl na základě požadavků zejména automobilového průmyslu, a to
především z amerického a japonského trhu.

„Předpokládáme, že v Evropě budeme prodávat desítky kusů ročně. Rozhodně se nejedná
o zařízení, které půjde denně na odbyt. Jde
o to, abychom takto silného robota měli na
trhu,“ konstatoval Žáček.
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Na VUT analyzují chování řidičů za volantem
Brýle pro sledování pohybu očí (eye tracking) nejsou na světovém trhu žádnou novinkou. Jejich původní
účel pro marketingový výzkum se velmi brzy rozšířil i do dalších sfér a v současnosti je mimo jiné používá
Vysoké učení technické v Brně k analyzování chování řidičů za volantem.
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Expozice VUT v pavilonu Z nabízela ke
zhlédnutí řadu zajímavých exponátů – studentskou formuli, letecký simulátor, robota
In Moov a nebo ukázky pohybu očí řidičů
na běžných silnicích. „Ukazujeme lidem
záznamy z reálných jízd a vnímání řidičů.
Jednotlivé záznamy analyzujeme a zjišťujeme například dobu pozorování objektů
ve zpětných zrcátkách, styl přejíždění přes
přechody pro chodce, nebo sledování dopravního značení,“ vysvětlovala Kateřina
Bucsuházy z VUT.
Na základě získaných dat je možné zjistit,
zdali je přechod pro chodce vhodně provedený, jestli řidič vnímá chodce už z dálky, nebo
ho ruší přebytek dopravního značení, případně reklamních ploch. Kromě toho se mohou
data používat ve znaleckých posudcích.
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„Eye tracking se snažíme propojit i s dalšími
nástroji. V současnosti například analyzujeme reakční dobu řidiče, kterou lze rozdělit
na tři fáze. První je optická, potom psychická, což je doba potřebná k tomu, aby si člověk uvědomil, na jaký podnět reaguje a jestli
musí zabrzdit, nebo přidat plyn. Třetí fáze je
svalová, tedy skutečná reakce,“ pokračovala
Bucsuházy.

z povolání a denně reaguje na situace na silnicích, bude mít dobu rapidně nižší,“ upozorňuje Bucsuházy.

Na reakční dobu člověka za volantem má
vliv řada aspektů, nicméně v průměru je prodleva mezi optickou a svalovou fází jedna
sekunda. „Nejkratší reakční dobu má člověk ve 20–30 letech. U dětí je nejdelší, ale
postupně se zkracuje a řekněme po třicítce
se zase pozvolna natahuje. Nutno podotknout, že opravdu záleží na dalších faktorech
– třeba zaměstnání. Pokud je člověk řidičem

Na VUT se však věnují vedle eye trackingu
i třeba nárazovým zkouškám. „Nedávno jsme
v Uherském Hradišti absolvovali crash testy
a data, která jsme získali, se mohou využívat
při odhalování pojistných podvodů. Dále ve
spolupráci s Ústavem soudního lékařství řešíme posudky u střetů automobilů s chodci
a podobně. Je toho zkrátka hodně,“ dodala
na závěr Bucsuházy.

Projekt sledování pohybu očí má široké využití.
Například v Rakousku se aplikuje na vybrané
úseky silnice a podle výsledků se řeší vhodnost
umístění dopravního značení nebo se navrhují
úpravy, aby si řidiči značek vůbec všimli.
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Ve dnech 4.–6. listopadu zaplní brněnské výstaviště veletrh
SPORT Life, který se koná souběžně s DANCE LIFE EXPO, IN-JOY
a YOU2BER LIFE. Celá akce nese název Festival sportu, tance
a zábavy a na návštěvníky čeká bohatý sportovní, taneční i youtuberový program.
V rámci SPORT Lifu se budou na výstavišti prezentovat přední
dodavatelé sportovního vybavení a oblečení. Na vyznavače aktivního pohybu pak čeká fitness zóna v pavilonu A, běžecké závody
a řada sportů jako hokejbal, longboarding, skateboarding, slackline nebo headis a podobně
Výstaviště navštíví sportovci a známé osobnosti. Zpěvák Václav
Noid Bárta bude slaňovat desetipatrovou administrativní budovu Veletrhů Brno, dorazí fotbalista Tomáš Řepka, kajakářka
Štěpánka Hilgertová, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová
nebo instruktorka fitness Hanka Kynychová.
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V rámci festivalu IN-JOY je připraveno finále Mistrovství ČR
v počítačových hrách, které doplní finále Vodafone mistrovství
ČR v mobilních hrách. Pavilon C s více než stovkou herních počítačů bude otevřen stejně jako Sport Life ve dnech 4.–6. listopadu. Loni se na festivalu IN-JOY poprvé objevili youtubeři, letos je
s nimi připraven daleko širší program, který se uskuteční v sobotu 5. listopadu. Část youtuberů se zúčastní pokusu o překonání tanečního rekordu na choreografii hitu Smooth Criminal od
Michaela Jacksona, a to pod vedením Jakuba Koháka, Lukáše
Pavláska a Ondřeje Sokola. Akce vypukne v sobotu 5. listopadu
ve 13 hodin v pavilonu B.
Aby tance nebylo málo, DANCE LIFE EXPO nabízí průřez různými tanečními styly, ať už na připravovaných vystoupeních nebo
prostřednictvím bohaté nabídky workshopů. Ty se člení do dvou
kategorií: Master Class je určen pro tanečníky, kteří mají s daným tanečním stylem zkušenosti. Pro veřejnost a začátečníky
jsou určeny Open Class workshopy.
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IN-JOY - Ondřej Sokol

SPORT-LIFE Jakub Kohák

Herec Ondřej Sokol se již rozhodně řadí mezi českou moderátorskou
špičku. Pokud si ale myslíte, že moderuje pouze na velkých pódiích
pro stovky lidí, tak jste na omylu! Sokol si totiž připravil show pro dvě
dámy přímo v jejich obývacím pokoji. Na pomoc si vzal i české youtubery FattyPillowa, Báru Votíkovou a Fayneho.

Někoho možná překvapí informace o tom, že Jakub Kohák není pouze skvělým hercem a režisérem, ale také zdatným sportovcem. Kromě
fotbalu a hokeji má patří mezi jeho koníčky i jeden netypický sport, a to
pétanque. V posledních měsících podstoupil dokonce náročnou přípravu na světový šampionát, o čemž se můžete sami přesvědčit i ve videu.

DANCE LIFE EXPO - Lukáš Pavlásek

FLASHMOB

Lukáš Pavlásek předvedl své taneční umění již v loňském ročníku soutěže StarDance. Ani po jejím skončení ale neschoval taneční boty do
skříně. Své zkušenosti se totiž rozhodl předávat dále ve vlastní taneční
škole. Podívejte se, jak dopadla jedna z jeho lekcí.

Pokus o překonání tanečního rekordu v počtu lidí tančících na jednom
místě na stejnou choreografii bude patřit k hlavním lákadlům letošního
festivalu. Letos se režie ujmou Jakub Kohák, Lukáš Pavlásek a Ondřej
Sokol, kteří již pečlivě trénují kroky na hit Smooth Criminal od Michaela
Jaksona. Doufáme, že kluky přijdete v sobotu podpořit a pomůžete jim
s překonáním rekordu!

A
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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 3. až 6. listopadu.
Caravaning Brno představí v pavilonu P na více než 9 0000 metrech čtverečních stovky nablýskaných obytných vozů, karavanů a přívěsů
v široké škále provedení více než 40 značek – od úsporných variant až po ty nejluxusnější. Součástí nabídky je také příslušenství, potřeby
pro karavaning a kempování. Pomyslnou třešinkou na dortu pak jsou výstavní slevy a akční nabídky – nic tedy nebrání tomu, abyste si
se svým novým karavanem odjeli přímo z výstaviště domů či na cesty.
www.caravaning-brno.cz

Autogramiáda Martina Prokopa

NOVINKY VYSTAVOVATELŮ

Martin Prokop, český reprezentant v nejnáročnější
dálkové soutěži na světě –
Rally Dakar, bude hostem
firmy Karavany Sedlčany. Na stánku bude k vidění jeho závodní speciál
a v sobotu 5. 11. ve 14:00
se uskuteční autogramiáda Martina Prokopa spojená
se soutěží o zajímavé ceny.

AGROTEC SPORTLIFE RALLY SHOW
ZÁŽITKY Z CEST A PORADENSTVÍ
BAZAR KARAVANŮ
MINICAMP
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Minerály z Indie i Pákistánu
Ve dnech 19.–20. listopadu se bude konat v pavilonu B 35. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií,
šperků a přírodním MINERÁLY BRNO. Na výstavu je v současnosti přihlášeno přes 210 vystavovatelů z České republiky, ze Slovenska, Polska, Maďarska, Indie, Německa, Rakouska, Pákistánu, Itálie a Číny.
Na výstavě budou k vidění i koupi šperky, opracované a sběratelské
kameny, fosilie, přírodniny, dekorační předměty a doplňky z drahých
kamenů a minerálů, odborná literatura či geologické vybavení. Podobně jako v minulých letech, se i tento rok mohou
návštěvníci těšit na zajímavou doprovodnou výstavu. Ta
bude zaměřena na velmi širokou a pestrou skupinu
křemene, pod kterou patří nejen běžně známé barevné variety křemene, jako je křišťál, ametyst,
růženín, citrín a další, ale také křemen s různými vrostlicemi. Například obecně známé
tygří oko nebo sagenit a různé jiné mineralogické lahůdky. Kromě samotných
variet křemene budu zastoupeny
také podskupiny chalcedonu
a opálu. Z chalcedonu se jistě každému nejsnáze vybaví
různé odrůdy achátů nebo
karneol, různobarevné jaspisy
a další drahé kameny. Z opálů je vedle mnoha barevně či
strukturně odlišných druhů asi
nejvíce známý a vyhledávaný drahý opál, jehož světově významnou
lokalitu máme poměrně nedaleko,
na východním Slovensku u Dubníka. Mimo mnoha známých odrůd celé
bohaté skupiny křemene budou na
výstavě k vidění i méně známé až rarit-

ní vysokoteplotní a vysokotlaké druhy, jako tridymit, cristobalit nebo
melanoflogit. Výstava bude uvedena ukázkami vysvětlujícími různou
tvarovou pestrost křemene, jednotlivé krystalografické formy
křemene, ale i typické srůsty a další zajímavosti tohoto minerálu.

www.mineralybrno.cz

Na stáncích vystavovatelů se můžete těšit na sběratelské minerály z českých i světových lokalit, broušené kameny, vltavíny, granáty, autorské šperky, přírodniny a mnoho dalšího. Zajímavé jistě
budou například špičkové ukázky modrých
fluoritů z Huanggangu, dvoubarevné oktaedrické fluority ze Sichuanu, antimonity
z Jiangxi, dravity z Austrálie, špičkoví trilobiti z Maroka nebo třeba zuby
největších žraloků všech dob – Carcharocles megalodon.
Zajímavosti vystavovatelů
Termín konání: 19.–20. listopadu
Místo konání: Brněnské výstaviště, pavilon B
Základní vstupné: 90 Kč
Otevírací doba: sobota 9–18 hodin,
neděle 9–16:30 hodin

Najdete nás na Facebooku
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ALL-IN CONCERTS přináší nový projekt HEART OF MUSIC, který
bude probíhat v srdci Evropy České republiky a bude představovat sérii unikátních koncertů všech možných žánrů.
Hip Hop edice se uskuteční 11. 11. 2016 v Brně a to přímo na brněnském výstavišti v pavilonu P.
Exkluzivně na jednom místě se představí Ti nejlepší z československé
Hip Hop & Rap scény na největší halové akci.

VSTUPENKY >>

Romeo a Julie v podání Royal Russian Ballet
Proslulý taneční soubor Royal Russian Ballet zatančí za doprovodu Českého národního symfonického orchestru dne 15. 12. v pavilonu P balet Sergeje Prokofjeva – Romeo a Julie.
Royal Russian Ballet je věrný odkazu klasické ruské baletní školy
a tančí originální choreografie nejznámějších ruských a světových
umělců.
K dispozici je i limitovaný počet VIP vstupenek

Potvrzení interpreti:
KONTRAFAKT (Rytmus, Ego,
Anys)
MAJK SPIRIT - PRIMETIME
TOUR + live band
SEPAR + DMS
EKTOR
PIL C

fairherald

EL NINO
ALESS
NERIEŠ
DJ´s party Stage (VIP zóna)
DJ FRIKY, DJ LUCKY BOY, DJ
DISKOTEK a DJ SADDAN

Upozornění: Prosíme, přijďte na představení s dostatečným předstihem. Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníky do sálu
po začátku představení. Pozdní příchod nezakládá nárok na vrácení
vstupného!
VSTUPENKY >>

17

Gaudeamus
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus se uskuteční v tradičním podzimním termínu ve dnech
1.–4. listopadu v pavilonech G1 a G2. Gaudeamus má dlouhou historii, prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku a na celém
světě.
Veletrh Gaudeamus Brno:
• Probíhá každoročně v listopadu
na brněnském výstavišti.
• 21 let tradice.
• Průměrná návštěvnost
30 596 návštěvníků.
• Rekordní počet návštěvníků
je 32 918.
• 67 % návštěvníků jsou studenti
maturitních ročníků SŠ.
www.gaudeamus.cz

• Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů České republiky a Slovenska.
• Rekordní počet je 206 vystavovatelů a 81 zahraničních.
• Průměrný počet vystavovatelů
je 186.
• Průměrný počet zahraničních
vystavovatelů je 55.

fairherald

XXII. Veletrh středních škol a dalšího
vzdělávání 2016
Ve dnech 25.–26. 11. 2016 se v pavilonu G1 v areálu brněnského
výstaviště uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření
dalšího studia v rámci zvoleného povolání.
V loňském roce se na tento veletrh přihlásilo celkem 97 škol a jiných
organizací, za které jmenujme například Scio, agentury organizující studium v zahraničí – Student Agency a Alfa Agency, dále také AFS Mezikulturní programy nebo Školní zájezdy. Kromě tradičních vystavovatelů
nejen z Brna a širokého okolí přibyly také opět nové školy jako např.
Střední odborná škola Emila Holuba. V každém ročníku je počet zúčastněných škol opravdu vysoký a jeho návštěvnost také, o čemž se můžete
přesvědčit v přiložené bilanci loňského ročníku.
www.jilova.cz
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Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>

MSV BRNO

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

MSV BRNO

veletrhy

full service

tribuny
MSV BRNO

MSV BRNO

výstavy

interiéry

eventy

MSV BRNO

MSV BRNO

Více informací o službě najdete zde >>

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

2016 listopad–prosinec

fairherald

www.bvv.cz/kalendar

10.–12. 3. OPTA

16.–17. 6. ModellBrno

1.–4. 11. GAUDEAMUS

17.–19. 3. Classic Show

31. 5.–2. 6. IDET

3.–6. 11. Caravaning

21.–24. 3. AMPER

31. 5.–3. 6. PYROS

4.–6. 11. SPORT Life

23.–26. 3. PRODÍTĚ

31. 5.–3. 6. ISET

4.–6. 11. Dance Life Expo

23.–26. 3. RYBAŘENÍ

24.–25. 6. PROPET

duben AUTOSALON Brno

24.–25. 6. INTERCANIS

5. 11. You2ber Life

15. 4. MotorTechna Brno

24.–25. 6. INTERFELIS

19.–20. 11. MINERÁLY BRNO

26.–29. 4. Stavební veletrhy Brno

19.–21. 8. STYL

25.–26. 11. Veletrh středních škol

26.–29. 4. DSB

19.–21. 8. KABO

4.–6. 11. IN-JOY

9.–18. 12. Vánoční trhy
Celoročně EDEN 3000

2017 leden–říjen

26.–29. 4. MOBITEX
11.–14. 5.

Národní výstava
hospodářských zvířat

11.–14. 5. Národní výstava myslivosti

7.–8. 9. Zelený svět 2017
19.–22. 9. REHAPROTEX
23.–24. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

11.–14. 5. NATUR EXPO BRNO

9.–10. 10. Podlahovy chirurgické dny

11.–14. 5. ANIMAL TECH

9.–13. 10. MSV

19.–22. 1. GO

17.–18. 5. Stainless

9.–13. 10. Transport a Logistika

19.–22. 1. REGIONTOUR

19.–21. 5. Animefest

9.–13. 10. Automatizace

20.–21. 5. MINERÁLY BRNO

9.–13. 10. ENVITECH

7.–8. 1. Národní výstava psů
11. 1. Zelená burza

4.–5. 2. MVP – DUO CACIB
18.–20. 2. STYL KABO
2.–5. 3. MOTOSALON 2017 (Praha)

20.–21. 5. GRAND PRIX VINEX
25.–27. 5. InDent

Změna termínů vyhrazena

