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Martin Prokop: Nejtěžší je pro mě písek
Taneční rekord na veletrhu Dance Life

Jde to i bez drog, nabádal Dominik Nekolný
Pozvánka na veletrhy GO a REGIONTOUR

2
rallye okolo pavilonu Z. Festival sportu, tance a zábavy
je zkrátka svátkem aktivního
trávení volného času. A takový jej chceme mít i do budoucna.

Než vás pozvu na první veletrh roku 2017, kterým
brněnské výstaviště vstoupí do své devadesáté
sezony od svého vzniku, musím se ohlédnout za
podzimním Festivalem sportu, tance a zábavy,
který zastřešuje veletrh sportovních a volnočasových aktivit SPORTLife, taneční show Dance
Life Expo a zábavní akci In-Joy, které letos doplnil nový projekt You2ber Life.
Díky takto rozmanitému programu si na brněnské výstaviště našlo cestu přes čtyřicet šest tisíc lidí. Mnohem důležitější ale je, že se – troufám si říct – drtivá většina návštěvníků královsky
bavila. Ať už u překonání rekordu ve „flash
mob“, tedy hromadném tanci, na českém mistrovství v hraní mobilních her, při adrenalinových
sportech v pavilonu A nebo třeba sledováním

Radost mi dělá i veletrh
Gaudeamus, který se s festivalem na dva dny protnul. Pro
desítky tisíc budoucích vysokoškoláků je tradiční platformou, kde se rozmyslet, pro
jaký obor se po maturitě rozhodnout. Jestliže ročně maturuje kolem osmdesáti tisíc
středoškoláků, je návštěvnost
blížící se osmadvaceti tisícům
lidí opravdu úctyhodná. A jen
ukazuje na to, že ani mladá
generace nedělá důležitá životní rozhodnutí podle toho,
co si přečte na internetu. Osobní dojem je zkrátka nenahraditelný. A s ním i veletrh jako platforma pro setkávání lidí.
Pojďme však pootevřít dveře už do roku 2017.
Ten zahájíme tradičně veletrhy „turistickými“,
veletrhy GO a REGIONTOUR. Zejména u toho
druhého bych se rád zastavil. Je totiž zaměřen
především na nabídku tuzemských turistických
destinací. Statisíce Čechů a Moravanů v posledních letech propadají kráse cestování po své
vlastní zemi. S rostoucím zájmem se zlepšuje
i kvalita služeb a nabídka nejrůznějších aktivit.
Právě ty vám na veletrhu REGIONTOUR představíme. A pro vás, mimobrněnské, máme společně
s Brnem, které je partnerem veletrhu, jeden tip:
nespěchejte z brněnského výstaviště domů, ale
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dopřejte si den či dva v jihomoravské metropoli a zkuste objevovat její krásu, chutě a kulturní
pestrost. Jak si Brno nejlépe užít, vám jistě poradí v expozici statutárního města Brna.
A pokud přece jen raději podlehnete volání dálek, mohu vám jen doporučit, ať se nenecháte
v pavilonu P přesytit regionálními specialitami –
ať už z České republiky nebo jiné středoevropské země, která v Brně představí svoje turistická lákadla. Pavilon F totiž bude patřit cestovním
kancelářím a aktuální nabídce zahraničních destinací na letní sezonu 2017.
Na setkání s vámi na brněnském výstavišti se
těší

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

www.

.cz
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Taneční rekord padl, na Michaela Jacksona tancovalo 1577 lidí

Veletrh Dance Life Expo v Brně se opět stal místem překonání českého rekordu v počtu lidí,
tancujících ve stejný čas na jednom místě totožnou choreografii. Oproti předchozím ročníkům, kdy
se nejprve sešlo 750 lidí a loni 1216, se do letošního tance na skladbu Michaela Jacksona Smooth
Criminal zapojilo 1577 tanečníků.
Na taneční rekord lákali youtubeři i čeští herci Lukáš Pavlásek, Ondřej Sokol a Jakub Kohák. Pokus o rekord nakonec vyšel na
výbornou a před pódiem v pavilonu B brněnského výstaviště se rozezněla legendární píseň, na kterou vymýšlel taneční sestavu
i Pavlásek: „Inspirovalo mě přistávání Američanů na Měsíci. Od toho jsem odvodil kroky,“ prohlásil.

DALŠÍ FOTO
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Jde to i bez drog, nabádal Dominik Nekolný
Dominik Nekolný začal svou protidrogovou a motivační přednášku prohlášením, že nikdy nebral drogy
a cigarety nebo marihuany se v životě nedotkl. Od hlavy až k patě potetovaný biker, budící dojem nočního
rebela, si mladé posluchače okamžitě získal a zasvětil je do životního stylu jménem Straight edge.
Životní styl Straight edge má původ v hardcorové punkové muzice, respektive
u skupiny Minor Threat, která prostřednictvím své písně propůjčila této myšlence své jméno. Přívrženci Straight edge odmítají jakékoliv drogy včetně alkoholu
a cigaret. A právě zastáncem a propagátorem tohoto životního stylu je i třicetiletý Dominik Nekolný, který, jak sám na přednášce poznamenal, nepije alkohol
od 21 let a nejbližší u něj neuspějí ani se symbolickým přípitkem.

V rámci pátečního programu na veletrhu SPORT Life si Dominik Nekolný připravil dvě téměř hodinové přednášky pro žáky druhého stupně základních škol.
Nejprve se věnoval drogám a důvodům, proč si lze užívat života i bez nich, a
poté přešel k Straight edge až k motivační diskuzi, v níž se ptal mladých diváků
na jejich sny a cíle. Studenti se dozvěděli, jaký je život bez drog a jak je umět
odmítnout. Právě v tomto ohledu má Nekolný výhodu a namísto přednášejících, kteří popisují druhy drog a v některých případech i vlastní negativní zkušenosti, je Nekolný názorným příkladem, že člověk může dosáhnout úspěchu
i bez drog.
Právě snaha uspět a stát se nejlepším ho svedla na „drugfree“ cestu. Touha prosadit se v závodech BMX ho hnala dopředu namísto toho, aby podle vlastních
slov vysedával v hospodách, pil piva a kouřil jednu cigaretu za druhou. Úsilí jít
si za svým cílem ho dovedlo k titulu mistra světa v roce 2014 v BMX Freestyle
a v současnosti kombinuje závodění právě s protidrogovými přednáškami.
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V Mistrovství ČR v počítačových hrách se rozdalo 229 000 Kč
Areál brněnského výstaviště nepatřil první listopadový týden jen aktivnímu sportu a tanci, na své si přišli
i příznivci pasivní, byť o nic méně náročné, formě sportu – finále Mistrovství ČR v počítačových hrách.

V rámci festivalu In-Joy se celý pavilon C proměnil v herní zónu, jejímž
centrem se stalo podium s výkonnými stroji a soustředěnými hráči, kteří
na výstaviště přijeli soutěžit o titul mistrů České republiky a peněžité
ceny v hodnotě 229 000 Kč.
O tituly se soutěžilo v akční hře Counter Strike Global Offensive, dále
populární on-line hře League of Legends, karetní Hearthstone a nově
i střílečce Overwatch. Turnaj Counter-Strike měl jasné favority, nicméně
od počátku byly zápasy velmi vyrovnané. Nakonec se ovšem radoval
favorizovaný tým ROG.eXtatus, který si odnesl 50 000 Kč, nový putovní pohár a zlaté medaile. O stejnou částku a ceny bojovalo osm týmů
i v League of Legends. Ve finále se střetly týmy Fraternitas a eSuba.INTEL, přičemž to byli právě zástupci z Fraternitas, kteří vyhráli poslední
bitvu a kapitán Petr Haramacha zaznamenal již třetí výhru v řadě, což
se v České republice v League of Legends ještě nikomu nepodařilo.

O 20 000 Kč se hrálo v Hearthstone a vítěznou poslední hru rozhodl ve
svůj prospěch Matyáš Kalužný. V Overwatch se z vítězství a peněžité
odměny v hodnotě 18 000 Kč radoval tým eSuba.INTEL WHITE.
Nutno podotknout, že v celosvětovém měřítku si mohou hráči přijít na
opravdu slušné peníze – jako například celek SK Telecom T1. Korejský tým ovládl trojici nejprestižnějších soutěží Intel Extreme Masters
Katowice, Mid-Season Invitational a Worlds 2016 ve hře League of Legends a odnesl si většinu z přichystaných více než pěti milionu dolarů.
Všechny zápasy českého mistrovství doprovázel živý komentář a kdo
nemohl bitvy sledovat na velkoplošné obrazovce přímo v pavilonu,
zprostředkoval mu pořadatel přenos vybraných zápasu prostřednictvím
Twitch.TV, kde se sledovanost vyšplhala až na 130 000 diváků.
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Martin Prokop: Nejtěžší je pro mě písek
Veletrh Caravaning se podobně jako v loňském roce nesl i v duchu slavné Rallye Dakar. Jihlavský
rodák Martin Prokop dorazil na brněnské výstaviště se stovkami podpisových karet a při té příležitosti se s fanoušky rozpovídal i o nadcházejícím Dakaru – na slavný jihoamerický závod totiž v lednu
pojede již podruhé.
Na Dakar jedete podruhé, ale poprvé s vlastním týmem. To pro vás
musí být další nová výzva.
Dakar pro mě bude v podstatě znovu premiérou. Ještě nejsem připravený na to, abych prohlašoval, že
se tam cítím komfortně. Po návratu
z letošního Dakaru jsem měl plán, co
musím zlepšit a kde zabrat, jenže jak
vymýšlíme auto a dáváme dohromady tým, čelíme komplikacím a nedostatku času.
Neodrazuje vás to od další účasti
s vlastním týmem?
Právě naopak. Objevují se sice
komplikace, ale mám z celého týmu
strašnou radost. Doufám, že načínáme novou dakarskou éru, které se
budeme věnovat delší dobu a třeba
v roce 2018 už budeme mít konkrétní cíle ve výsledkové listině. V roce
2017 to ještě nebude, máme se pořád co učit.
Jakou nejlepší radu jste ohledně
Dakaru dostal?
Těch rad bylo mnoho. Spíš jsem měl
neustále nastražené uši a poslouchal zajímavé příběhy jezdců po do-

jeté etapě nebo na pivu. Na druhou
stranu si pak každý člověk musí poradit sám. Když převrátíte auto na
střechu, musíte to vyřešit vy. Každý
si hlídá svůj zadek a je zodpovědný
za sebe a spolujezdce.
Měl jste na Dakaru krizovou chvíli, kdy jste si řekl: Co tady vlastně
dělám?
Takto jsem nikdy neuvažoval. V hlavě jsem měl jen cíl pokořit Dakar.
Samozřejmě jsem si občas říkal, že
jde do tuhého a začal jsem skřípat
zubama, ale nikdy mě nepřepadla myšlenka na domov, i když jsem
byl po zrcátka zakopaný v dunách.
V takové chvíli jsem se chtěl jen co
nejrychleji vyhrabat a pokračovat do
cíle. Když jsem si zodpovídal otázku, jestli mám mít Dakar rád, nebo
ho nenávidět, rozhodl jsem se pro
první variantu a jedu na něj znovu.
Co pro vás bylo na Dakaru nejtěžší zkouškou?
Nejtěžší je pro mě písek v jakékoliv
podobě. Když přijedu do měkkého
písku, začnu dělat chyby a zaseknu se. Proto jsme letěli do Dubaje

testovat a užívat si duny až do sytosti. Nejmenší problém mi dělají etapy na
normálních cestách, na nich jsem v rallye vyrostl. Jakmile ale přejde cesta do
offroadu a například 60 kilometrů jedete
řečištěm a hledáte, kudy z něj nejlépe
vyjet – na takové činnosti už nemám dostatečnou průpravu.
Dakar má velmi dlouhé etapy, Nebojujete při nich se ztrátou koncentrace?
To je po dunách můj další velký problém,
s nímž se musím poprat. V rallye se jede
nejdéle půl hodiny a to už musí být extra dlouhá erzeta. Na Dakaru je půlhodina nic, protože se potřebujete soustředit
občas i šest hodin – a furt topit.
K čemu se na Dakaru upínáte nejvíc,
k dni volna, nebo k cíli?
Moje strategie je nepřemýšlet o zbytečnostech. Večer po etapě jsem vždycky
otevřel itinerář na další den a připravoval
se. Všechno jsem si v hlavě srovnal a bral
to den po dni. Netrápím se tím, že za dva
dny se pojede například na dunách. Nemám proto vidinu volného dne ani cíle.
Paradoxně nejhorší na celém Dakaru je
den volna, protože se člověku uleví, vyspí se a cítí se dobře. Jenže vypadne
z rytmu, má ztuhlé svaly, hlavu marnou,
všechno v autě najednou vrže a podobně. Při přestávce člověk vypadne z toho,
že všechno tohle je vlastně normální.
Váš dakarský speciál se jmenuje Shrek,
rallyovému Fordu říkáte Fiona. To jste
si tolik oblíbil filmovou pohádku?

To mechanici! Pokaždé něco plácnou
a ono se to chytne. A dakarské auto je
podle nich tak ošklivé, že se musí jmenovat Shrek (smích). A k Fioně se
přeci Shrek hodí, takže v garáži máme pěkný páreček.
Kluci si k autu pořád
hledají cestu, není
to totiž nablýskaný
svět WRC – tady
budou stát v písku mezi stovkami
dalších strojů od
motorek až po
tahače.
Jsou vaše
vzpomínky na
Dakar spíše
negativní, nebo
pozitivní?
Dakar se pojí hlavně
s negativními prožitky,
které se přetaví na pozitivní vzpomínky. Když bych
to rozvedl – jeli jsme například pro
mě nejhorší etapu v dunách a v cíli nás
potkala písečná bouře. Zkrátka hororový
den. Při cestě do bivaku jsme zastavili na
pumpě, abychom si dali studenou kolu,
a při vysypávání písku z bot to na nás dolehlo. Hrůzný den jsme zvládli – čili po negativním zážitku se dostavil pozitivní.
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10.12.

MAMMA MIA
A HITY SKUPINY
ABBA

RADKA FI·AROVÁ
MALÁ POCTA
VELKE EDITH

11.12.

14.12.

JITKA ZELENKOVÁ
RECITÁL
SPLNùNÁ P¤ÁNÍ

VLÁDA HRON
VÁNOâNÍ
KONCERT

NÁKUP DÁRKÒ OD 400 PRODEJCÒ
¤EMESLNICK¯ JARMARK

15.12.

ADAM MI·ÍK
KONCERT

16.12.

WABI DANùK
A MILO·
DVO¤ÁâEK

KULINÁ¤SKÉ SPECIALITY
17.12.

★ Otevﬁeno dennû 9.00 – 18.00,poslední den do 16.00
★ Vstup ze zastávky V˘stavi‰tû – vstup G2 nebo hlavní branou
★ Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou ã. 8 a 9
★ Vstupné 30,- Kã

DISNEY PRINCEZNY
A TRANSFORMERS
SHOW

www.bvv.cz/vanocnitrhy

Romeo a Julie v podání Royal Russian Ballet
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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
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 >>

Novou veletržní sezonu otevře
GO a REGIONTOUR

Návštěvníky brněnských veletrhů cestovního ruchu čeká nejen pestrá
nabídka zájezdů cestovních kanceláří, ale jednotlivé kraje se zde budou
předhánět, aby návštěvníky přilákaly do svých regionů, kde mohou strávit
nezapomenutelnou zimní nebo letní dovolenou. Veletrhy GO a Regiontour
i jubilejní 20. festival GO KAMERA se uskuteční na brněnském výstavišti
od 19. do 22. ledna 2017.

Brněnské veletrhy GO a REGIONOUT jsou
vhodnou příležitostí k inspiraci na letní
dovolenou v České republice nebo v zahraničí. Jak vyplývá z průzkumu agentury
CzechTourism, letní dovolenou tráví v tuzemsku přibližně třetina Čechů a další čtvrtina kombinuje domácí a zahraniční pobyt.
Na veletrhu budou mít návštěvníci možnost
jak získat přehledné a detailní informace
o turistické nabídce, navíc s možností výběru konkrétního produktu a jeho zakoupení často za zvýhodněných podmínek.
Pavilon P brněnského výstaviště bude tradičně patřit veletrhu REGIONTOUR. Plocha
bude rozčleněna do segmentů, kterým budou vévodit expozice jednotlivých krajů či

regionů. Typickou nabídku kraje dále dokreslují neziskové organizace a především
plocha pro doprovodný program - hudební vystoupení, sportovní atrakce či cokoliv
jiného. Orientaci návštěvníků v pavilonu P
usnadní internetový průvodce a mobilní aplikace.
Sousední pavilon F přivítá vystavovatele
veletrhu GO. K pravidelným účastníkům
patří známé cestovní kanceláře a z národních turistických centrál potvrdila účast Dominikánská republika a Slovinsko. Chybět
nebude kvalitní doprovodný program na
dvou pódiích koncipovaný jako pestrý cyklus pozvánek do atraktivních zahraničních
destinací.
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Letošní ročník svým doprovodným programem zvýrazňuje témata, která dlouhodobě hýbou
domácím cestovním ruchem. Jde o aktivní turistiku v regionech (cykloturistika podle průzkumu
zajímá 55 % návštěvníků veletrhu a pěší turistika dokonce 92 %), dále kulturní bohatství regionů
s důrazem na barokní památky a regionální gastronomii.
GO KAMERA
Pozornosti návštěvníků jistě neunikne ani jubilejní 20. ročník festivalu GO KAMERA, který je největším cestovatelským setkáním u nás se čtyřdenním programem promítání a besed se známými osobnostmi. Hlavním tématem je region Himálaje.

Gastronomický festival RegFoodFest

Popáté se na veletrh REGIONTOUR vrátí Festival krajových specialit a regionálních potravin. Projekt koncentruje do jednoho místa ochutnávku krajových specialit z České republiky a zahraničí.
Zájemci se mohou těšit na nabídku sýrů, čokolád a dalších potraviny.

GASTRO JUNIOR BRNO

Chybět nebude již 23. ročník mezinárodní soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup, která je
určená pro studenty oborů kuchař, cukrář a číšník. Hodnocení prací bude opět jako vždy náležet
odborným porotám složeným z mezinárodně certifikovaných rozhodčích a zároveň z předních
odborníků gastronomie.

www.bvv.cz/go-regiontour
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Veletrhy Brno, a.s. Realizace expozic a servis >>

MSV BRNO

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě

POWER-GEN RUSSIA Moskva

veletrhy

full service

tribuny
fondex BRNO

profintech BRNO

výstavy

ŘEKLI O NÁS >>>

interiéry

eventy

VISION Paříž

INDODEFENCE Jakarta

Více informací o službě najdete zde >>

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

www.bvv.cz/kalendar

2017 leden–prosinec
7.–8. 1. Národní výstava psů
11. 1. Zelená burza

11.–14. 5. Národní výstava myslivosti
11.–14. 5. NATUR EXPO BRNO

19.–22. 9. REHAPROTEX
23.–24. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

19.–22. 1. GO

11.–14. 5. ANIMAL TECH

19.–22. 1. REGIONTOUR

17.–18. 5. Stainless

9.–13. 10. MSV

19.–21. 5. Animefest

9.–13. 10. Transport a Logistika

20.–21. 5. MINERÁLY BRNO

9.–13. 10. Automatizace

20.–21. 5. GRAND PRIX VINEX

9.–13. 10. ENVITECH

4.–5. 2. MVP – DUO CACIB
18.–20. 2. STYL KABO
2.–5. 3. MOTOSALON 2017 (Praha)
10.–12. 3. OPTA

25.–27. 5. InDent

17.–19. 3. Classic Show

16.–17. 6. ModellBrno

21.–24. 3. AMPER

31. 5.–2. 6. IDET

23.–26. 3. PRODÍTĚ

31. 5.–3. 6. PYROS

23.–26. 3. RYBAŘENÍ

31. 5.–3. 6. ISET

21. 10. MotorTechna Brno
31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS
31. 10.–3. 11. WOOD-TEC
9.–12. 11. Caravaning Brno
10.–12. 11. SPORT Life

24.–25. 6. PROPET

10.–12. 11. Dance Life Expo

26.–29. 4. Stavební veletrhy Brno

24.–25. 6. INTERCANIS

10.–12. 11. IN-JOY

26.–29. 4. DSB

24.–25. 6. INTERFELIS

18.–19. 11. MINERÁLY BRNO

26.–29. 4. MOBITEX

19.–21. 8. STYL

8.–17. 12. Vánoční trhy

19.–21. 8. KABO

Celoročně EDEN 3000

15. 4. MotorTechna Brno

11.–14. 5.

Národní výstava
hospodářských zvířat

7.–8. 9. Zelený svět 2017

Změna termínů vyhrazena

