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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

Světové značky
na veletrhu
MOTOSALONU 2017
TO JE BRNO,
znělo na GO a REGIONTOUR
Lesk, bída a československé tramvaje v Severní Koreji
Jan Bauer: Ztráta zraku mi změnila život
Pozvánka na veletrhy STYL a KABO
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Po úspěšném roce 2016 jsme
s naším týmem BVV skočili rovnýma nohama do roku
2017. Veletržní sezonu jsme
tradičně odstartovali dvojicí
veletrhů GO a REGIONTOUR.
Mezi expozicemi více než 800
vystavovatelů z šestadvaceti zemí prošlo za čtyři dny víc
jak 30 tisíc návštěvníků. Mezi
nimi byla i řada odborníků,
díky kterým mají veletrhy GO
a REGIONTOUR zároveň pověst odborné platformy pro sdílení trendů a nápadů v oblasti cestovního ruchu.
Podobnou platformou jsou i Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží
STYL a KABO. Pro obchodníky z módního byznysu jsou přirozeným místem pro
kontraktování dodavatelů či odběratelů na nadcházející módní sezony. Letos se lidé
z oboru potkají na brněnském výstavišti 18. až 20. února.
Až do Prahy budou letos muset za naším veletrhem MOTOSALON vyrazit milovníci
jedné stopy. V lichých letech se jedna z vlajkových lodí našich „retailových“ veletrhů koná po dohodě s motocyklovou sekcí Svazu dovozců automobilů v Praze
na letňanském výstavišti. V jeho kulisách ale fanoušky čeká show, na kterou jsou
zvyklí – kompletní portfolio největších motorkářských značek spolu s představením
novinek, doplňků a také atraktivní program. Náš tradiční program zaměřený na
bezpečnost silničního provozu letos poprvé „postaví na přední kolo“ – a to doslova,
jak je jeho zvykem – třeba nejlepší český stuntrider Martin Krátký, jedna z nových
hvězd našeho doprovodného programu.
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA, připravovaný
k termínu 10. až 12. března, nabízí subjektům z České republiky a Slovenska unikátní možnost prezentace světových či evropských novinek ze zmíněných oborů
skutečně na světové úrovni. Svým rozsahem a kvalitou je nejvýznamnější oborovou
přehlídkou v regionu střední Evropy. Zároveň díky bohatému doprovodnému programu plní i funkci centra vzdělávání pro optiky, optometriky, oftalmology i kontaktology.
I když se letos MOTOSALON koná v Praze, benzin brněnské výstaviště v březnu
provoní i tak. 17. až 19. března se pod oblouky pavilonu A vrátí výstava historických
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vozidel s přehlídkou práce renovačních dílen z České republiky. A – i když teď trochu předbíhám –
podobná parta zavítá na výstaviště znovu v polovině
července, tentokrát už však ne s výstavou, ale se
skutečnými závody historických vozů a motocyklů.
Brno Revival Mezi pavilony obnoví tradici automobilových závodů na brněnském výstavišti přesně po
půl století.
Poslední březnový víkend bude patřit na výstavišti
rodinám a dětem. Tradiční dvojici veletrhů PRODÍTĚ
a RYBAŘENÍ letos doplní SVĚT ŽENY – výstava zaměřená na oblast „krásy“ – tedy kosmetiky a dalšího zboží i aktivit pro ženy. Tyto tři dílky tak dávají
dohromady komplexní veletrh, na kterém si přijdou na své celé rodiny, které díky
účasti klíčových dodavatelů a importérů získají komplexní přehled o novinkách na
domácím trhu.

Jiří Kuliš,
generální ředitel
Veletrhy Brno, a.s.
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■
■
■
■
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Veletrhy GO a REGIONTOUR
Speciality šéfkuchařů
V odpoledních hodinách druhého dne
veletrhů GO a REGIONTOUR, v pátek 20. ledna 2017, se pavilonem P
nesla vůně konfitované vepřové rolády
s mangoldem, glazovanými mrkvičkami a švestkami se slaninou. Excelentní
pokrm, podávaný s vínem Pinot Noir
z vinařství Krásná Hora, připravil šéfkuchař restaurace Palazzo Milan Urbánek. V průběhu konání veletrhu se
totiž v rámci projektu zážitkové restaurace Gastroshow Gourmet Brno restaurant
představili kuchařští mistři z osmi špičkových brněnských restaurací a všichni degustátoři si doslova královské menu nadmíru pochvalovali.
Cestovní ruch v pavilonech F a P
V rámci cestovatelského „čtyřlísku“ GO, REGIONTOUR, RegFoodFest a GO KAMERA
se představilo přes 800 vystavujících firem z 26 zemí a jejich nabídku si během čtyř
dnů prohlédlo více než 30 000 návštěvníků. Zatímco na veletrhu výjezdové turistiky
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GO se prezentovalo více než 80 zahraničních destinací, REGIONTOUR byl soustředěnou přehlídkou turistických produktů České republiky a zemí Visegrádské
čtyřky. Jako nosné téma letošní sezony jeho expozicemi silně rezonovalo baroko.
Na regionální gastronomii se již popáté zaměřil gastronomický festival RegFoodFest
s ochutnávkami a prodejem oceněných regionálních potravin.
Do hloubky 404 metrů
V září loňského roku se Hranická propast stala oficiálně nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubkoví potápěči změřili pomocí dálkově
ovládaného robota hloubku 404 metrů. Nutno
podotknout, že v tu chvíli stroj nedosáhl dna, zastavila jej totiž délka komunikačního kabelu. Zástupci České speleologické společnosti vyrazili
na veletržní akci vůbec poprvé a ke své premiéře
si vybrali právě veletrhy GO a REGIONTOUR. Na pódiu i před expozicí se zájmem
odpovídali na dotazy návštěvníků, tematicky směřujícím právě na průběh průzkumu
Hranické propasti
Královna regionů
O titul královny regionů REGION REGINA se
v Brně bojovalo již podvacáté. Devět soutěžících
absolvovalo čtyři soutěžní disciplíny – pozvánku do regionu, předvedení typického krajového
prvku, volnou disciplínu i prezentaci originálního
receptu na krajové jídlo. Vítězství patří reprezentantce mikroregionu Buchlov Barboře Tymrové,
stříbrná příčka zástupkyni Znojma Evě Kunové
a bronz Naike Podzimkové z Rakovnicka.
Turistický ruch stále stoupá
Agentura CzechTourism zaznamenala v ledenu
až září loňského roku nárůst přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V prvních třech
čtvrtletích roku 2016 se ubytovalo 7,4 milionu
domácích turistů, což představuje meziroční nárůst o 7,8 %. Stejně jako v předchozích letech,
i loni Češi navštěvovali nejčastěji Jihomoravský
kraj a Jihočeský kraj. Zahraničních turistů za stejnou dobu přenocovalo 7,1 milionu, tj. o 6,2 %
více než v prvních devíti měsících roku 2015.
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TO JE BRNO,
znělo na veletrzích
GO a REGIONTOUR
„Brno má svébytnou atmosféru, nechceme se srovnávat s Prahou
nebo Vídní. Brno vidíme jako živé město pro mladé lidi s unikátní
architekturou, živou kulturou a skvělou gastronomií,“ prohlásila na
veletrzích GO a REGIONTOUR Petra Rusňáková, zodpovědná za
cestovní ruch a marketing města Brna.
Motto pro letošní rok zní TO JE BRNO.
Za touto kampaní lze najít důvody, proč
jihomoravskou metropoli navštívit. Brno
podle slov primátora Petra Vokřála stoupá v žebříčku kvality života a životní úrovně a aktuálně mu patří 18. místo v Evropě a 42. ve světě.
Ředitelka Turistického informačního centra města Brna Jana Janulíková pak na
tiskové konferenci představila chystané
projekty na rok 2017, jež se ponesou
v duchu slov poznej, ochutnej a zažij
Brno. V rámci hesla „poznej“ potvrdila
pokračování časopisu KAM, jehož roční
novodobá existence přináší pozitivní výsledky. Zvýší se náklad tisku a distribuce
se v omezeném množství rozšíří i za hranice České republiky.

Časopis KAM však nebude jedinou publikací. Přibudou tematické tiskoviny věnované osobnostem, k nimž patří například Leoš Janáček, Gregor Mendel,
nebo destinacím jako je brněnská přehrada. Novinkou bude i autentický průvodce TO JE BRNO, poskytující informace, které návštěvník ve standardním
průvodci nenajde. Janulíková podotknula, že bude zaměřen na brněnské zákoutí a akce mimo hlavní turistické cíle. Průvodce bude k dostání v první polovině
roku, což je i termín, během kterého má
dojít k výrazným obsahovým a designovým změnám na webovém portálu GO
to BRNO. Vedení radnice se chce rovněž
zaměřit na sociální sítě a spolupracovat
s úspěšnými youtubery, kteří mají silný
vliv na mladou generaci. V první polovi-
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Rozšíří se i počet komentovaných prohlídek bývalé káznice na Cejlu. V srpnu se do
ZOO Brno po čtrnácti letech vrátí lvi a při
této příležitosti pro ně bude otevřen nový
pavilon s výběhem o rozloze 2000 m2.
Dále se ve hvězdárně uskuteční festival digitálních filmů Fulldome a jubilejní
20. výročí čeká na mezinárodní přehlídku
ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS. V srpnu
je v plánu maraton hudby různých žánrů
na tradičních i méně obvyklých místech
a chybět nebude ani tradiční motocyklová Grand Prix České republiky. Sport
bude Brnu vládnout už v červnu, kdy
se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže
a Mistrovství světa ve volejbalu.
V rámci Jihomoravského kraje pokračuje
rovněž budování singletrailů (jednosměrných lesních stezek pro horská kola).
Aktuálně se jich nejvíc nachází v Moravském krasu, kde nabízejí 29 km ve
třech okruzích s různými obtížnostmi. Do
konce roku 2017 má být okruh rozšířen
o dalších 30 km a mezi další podporované singletraily patří stezky v Boskovicích
ně roku budou otevřena také nová infor- na Strážnicku.
mační místa na ulici Panenské a na hlav„Připravujeme i nový turistický produkt,
ním nádraží.
navazující na aktivity národní agentuDalší novinkou má být turistická on-li- ry CzechTourism. V minulém roce jsme
ne karta, jejímž cílem je lépe zpřístupnit pořádali akci Po stopách moravských
a zlevnit návštěvy památek a turistických Lucemburků a letos chystáme novinku
akcí na letošní sezonu. Vyhledávaným Baroko na každém kroku,“ prohlásila řemístem je brněnské podzemí, které za ditelka Centrály cestovního ruchu pro jižloňský rok navštívilo 70 000 lidí. Letos se ní Moravu Zuzana Vojtová.
připravují i adrenalinové trasy, kde budou
k základnímu vybavení návštěvníků patřit
gumáky, svítilny a nepromokavé pláště.
Jedna z takových tras má vést v blízkosti
katedrály Petrov.
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TOP akce v BRNĚ
Jazzfest Brno 23. 3.–4. 5.
www.jazzfestbrno.cz
Již 14. ročník mezinárodního jazzového
festivalu, jehož součástí budou koncerty
známých jazzových hvězd z Evropy, ze
zámoří i z brněnské klubové scény.
Velikonoční festival duchovní hudby
22.–23. 4.
www.arskoncert.cz
Festival, tradičně rozprostřený do svatého a velikonočního týdne, připomene
svým programem v brněnských kostelech vztah Starého a Nového zákona.
Divadelní svět Brno 12.–15. 5.
www.divadelnisvet.cz
Mezinárodní divadelní festival je zasvěcen jednomu z nejvýznamnějších muzikálových tvůrců Andrewovi Lloydu Webberovi. Součástí festivalu je již tradiční
Noc kejklířů a pestrobarevný rej kostýmů
a převleků na Slavnosti masek.

Ignis Brunensis a Brno – město
uprostřed Evropy 26. 5.–26. 6.
www.ignisbrunensis.cz
Jubilejní 20. ročník mezinárodní soutěžní
přehlídky ohňostroj STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS a další návštěvnicky
atraktivní akce v ulicích Brna.
Grand Prix České republiky 4.–6. 8.
www.automodrombrno.cz
Brněnský podnik Mistrovství světa silničních motocyklů je neprestižnější motoristickou akcí v České republice. Závody
světové motocyklové elity se v Brně pořádají již od roku 1965.
Expozice nové hudby a Moravský podzim 6.–28. 10.
www.mhf-brno.cz
Jubilejní 30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu soudobé a experimentální hudby bude spojen s Moravským
podzimem.
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Lesk, bída a československé
tramvaje v Severní Koreji
V rámci cestovatelských přednášek na
veletrzích GO a REGIONTOUR se na pódiu v pavilonu F představila řada cestovatelů a cestovních kanceláří. S velkým
zájmem z řad návštěvníků se pak setkala přednáška Miloše Podpěry o Severní
a Jižní Koreji.

Miloš Podpěra, zakladatel cestovní kanceláře China Tours, se ve svém třicetiminutovém bloku věnoval nejprve Severní
Koreji, jedné z posledních bašt komunistického režimu. „Do Severní Koreje se lze
dostat jen z Číny, a to letadlem z Pekingu
do hlavního města Pchjongjang,“ vysvětlil

Podpěra hned na úvod.
Přejít hranice obou korejských států je
totiž nemožné, na hranicích se nachází čtyři kilometry široká a 248 kilometrů
dlouhá demilitarizovaná zóna. Severokorejci jsou se svými jižními sousedy de
facto ještě ve válce, neboť příměří s nimi
nikdy oficiálně neuzavřeli. Pronikavý zvuk
střelby však naštěstí utichnul a křehké
formální příměří trvá již od konce korejské války v padesátých letech 20. století.
„Severokorejci vlastně nikdy žádnou válku neprohráli, takže v Pchjongjangu mají
monumentální Vítězný oblouk, který je
ještě o deset metrů vyšší než ten v Paříži,“ podotknul Podpěra.

fairherald

Izolace vůči vnějšímu světu je v Severní
Koreji patrná na první pohled a Korejci velmi ostražitě přistupují k turistům,
kterých přijíždí do země v porovnání
s ostatními státy jen hrstka. „V Pchjongjangu se nachází pět hotelů pro zahraniční klientelu. My jsme byli ubytování
v hotelu Yanggakdo, který leží na ostrově
řeky Tedong. Celou naši výpravu měli na
starost tři muži. První byl řidič autobusu,
druhým člověkem byl průvodce a třetím
mužem byl politický pracovník, který hlídal ty první dva. Jezdili jsme pouze po
vyznačených cestách a z autobusu bylo
zakázáno fotit. Musím ale přiznat, že v životě jsem z autobusu neudělal tolik fotek
jako v Koreji,“ usmíval se Podpěra.
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Hlavní město Pchjongjang bylo během
korejské války téměř zničeno, ale s pomocí Sovětského svazu se dočkalo rychlé obnovy. Více než třímilionové město
se rázem stalo kulturním, ekonomickým
a politickým centrem státu a je protkané
monumentálními památníky vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Ve městě lze najít
i pomník Ir-senovi první ženy Kim Čong-suk. „Zajímavé je, že na pomnících významných osob se nacházejí čtyři data.
První je datum narození, pak datum připojení k revoluci, datum vstupu do politic-

Souprava tramvají Tatra, ©AgainErick
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ké strany a datum úmrtí,“ uvedl Podpěra.
Automobilová doprava je v Pchjongjangu
minimální. Široké bulváry zejí prázdnotou
a připomínají skromný víkendový provoz
v poválečném Československu. Spojení
České republiky a Severní Koreje ovšem
není pouze „platonické“, ale i hmotné.
Tramvajová doprava v Pchjongjangu se
dočkala slavnostního zprovoznění v roce
1991 při příležitosti 79. narozenin
vůdce Kim Ir-sena a hned od počátku jezdily na nově vybudované dopravní síti československé
tramvaje. „Pánové z pražského
dopravního podniku udělali dobrý
kšeft, a než aby tramvaje vyřadili z provozu, prodali je do Koreje.
Takže po Pchjongjangu jezdí nám
dobře známé tramvaje z šedesátých až osmdesátých let. V metru naopak jezdí čínské a německé vlaky, ovšem v prostoru pro
reklamní poutače mají zobrazeny
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portréty svých vůdců,“ objasnil Podpěra. Z Pchjongjangu
se poté cestovatelé přesunuli
na jih do města Kesong nedaleko demilitarizované zóny.
„Kesong měl smůlu. Po osvobození od japonské nadvlády
patřil k Jižní Koreji, ale o osm
let později připadl po skončení války v roce 1953 pod
sféru Severní Koreje. Město
KLDR Kim Ir-sen a jeho nástupce Kim Čong-il,
se nachází jen pár kilomet- Zakladatel
©
J.A. de Roo
rů od hranic, kde se jednou
za čas uskuteční setkání mezi předsta- promítaných snímcích bylo zářící hlavní
viteli obou států,“ dodal Podpěra, jehož město Soul obrovským kontrastem pocestovní kancelář letos pořádá jen jeden loprázdných šedých ulic Pchjongjangu.
desetidenní zájezd do Severní Koreje Dva zcela odlišné světy na společném
s možností si termín prodloužit o další poloostrově se tak dál vyvíjejí, aniž by se
dva dny s návštěvou Číny.
navzájem a jakýmkoliv způsobem ovlivňovaly.
V druhé polovině své přednášky se
Podpěra přesunul do Jižní Koreji. Na
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STYL a KABO
začínají v sobotu 18. února
Brno se na tři dny stane centrem módního průmyslu, kde se v oslnivých
expozicích a na profesionálních přehlídkách obchodníci poprvé seznamují s novými kolekcemi. Zájemců o prezentaci na veletrzích STYL
a KABO přibývá, takže od soboty 18. února do pondělí 20. února na výstavišti uvidíme horké novinky téměř 800 módních značek.
Účast na veletrhu STYL
v pavilonu P si nenechává ujít většina tradičních
vystavovatelů, nové kolekce pro sezonu
podzim a zima 2017/2018 přivezou například firmy Anytra, Aivelli, Calvi, Etex Hořice, H & D Prostějov, Hegler, Jihočeská
textilní, Jopess, Lamido, Otto Striessnig,
Pleas, Pletex, Janet, Texart, Vestis line
a další. Opět vystavuje také několik desítek domácích výrobců, vedle některých
již jmenovaných jsou to společnosti jako
Deny fashion, Modela, Moděva, Karpet
nebo poprvé Erika s dámskou konfekcí
větších velikostí. Noví vystavovatelé dorazí také z dalekých asijských zemí jako
Indie, Pákistán, Čína a Turecko. Zároveň
se premiérově představí řada evropských
značek z Ukrajiny, Polska a Maďarska.
Poprvé budou vystavovat litevský výrobce
pletených oděvů Gratijas (zn. Magnolica),
slovenský výrobce sportovního oblečení a doplňků Benesport nebo slovenská
společnost Dake, která dováží pánskou
módu italských značek.

Expozice obuvi a koženého zboží se po dlouhých letech přestěhovaly, protože tradiční pavilon F již kapacitně
nestačil zvýšené poptávce vystavovatelů.
Nově návštěvníci naleznou obuv a kabelky v sousedním pavilonu V. Z tradičních
vystavovatelů na veletrhu KABO nechybí firmy jako Albot, Anekta, ara, Caprice,
Dermatex, Gabor, Jana shoes, Lanson
Praha, Legero, Marco Tozzi, Pegres obuv,
Protetika, Salamander, Tamaris, Rieker
a další. České výrobce dále zastupují firmy
jako Snaha, Elega, Jonap, výrobce opasků Pennybelts či výrobce tkaniček a stélek
VTR. Návštěvníci by určitě neměli vynechat ani expozici s obuví značky Mida, což
je lídr ukrajinského obuvnického trhu a výrobce vysoce kvalitní kožené obuvi. Zvláštní zmínku si zaslouží premiérová veletržní
účast společnosti Baťa, která představí
především nové kolekce svých vlastních
značek Weinbrenner a Power, ale také kolekce prestižních značek Diesel a Le Coq
Sportif.

STYL – vystavovatelé se představují >>

KABO – vystavovatelé se představují >>

fairherald
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Doprovodný program
• Tradicí se stává prezentace módních trendů v podání nizozemské odbornice Ellen
Haeser. Její seminář spojený s komentovanou módní přehlídkou se uskuteční na
mole v pavilonu P v sobotu od 14 hodin a zaměří se na dámskou a pánskou módu
pro podzim a zimu 2017/2018.
• V sobotu i v neděli se uskuteční přednáška Martina Kárycha ze společnosti Altra na
téma “Dámské prádlo - zdravotní aspekty nevhodného výběru”.
• Na pondělí je pro obchodníky připraven odborný seminář věnovaný problematice EET.
• Chybět nebudou přehlídky nových kolekcí vystavovatelů. Dvakrát denně se na
mole v pavilonu P bude konat STYL
Show věnovaná dámské a pánské
módě, jednou denně pak Lingerie
Show představující kolekce spodního a nočního prádla včetně
punčochového zboží.
www.bvv.cz/styl-kabo/

NÍK A >>
PRŮVODCE NÁVŠTĚV

fairherald
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Světové značky na veletrhu
MOTOSALONU 2017
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek,
příslušenství a oblečení MOTOSALON se tentokrát koná na výstavišti v pražských Letňanech, které tuto populární akci hostí jednou
za dva roky. Příznivci jedné stopy tak mohou
ve dnech 2. až 5. března v areálu PVA EXPO
PRAHA zahájit letošní motorkářskou sezonu.
MOTOSALON se
rozrostl na čtyři haly
a návštěvníci se kromě větší
plochy mohou těšit i na pestřejší skladbu vystavovatelů.
Do Letňan dorazí všechny velké značky jako
Honda, Yamaha, Suzuki a Kawasaki, dále
nebudou chybět BMW, Harley-Davidson, Ducati, KTM, Husqvarna, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, Triumph, Victory
a Indian a nově i značky Norton či F. B. Mondial. Na své si přijdou také motorkáři, kteří si chtějí před začátkem další sezóny
pořídit nové motorkářské oblečení a příslušenství.
Anketa Motocykl roku 2017
I letos bude MOTOSALON obohacen o anketu Motocykl roku
2017. O vítězství se popere celá řada unikátních strojů, a to celkem
v 6 kategoriích – skútry, endura vč. cestovních, klasik vč. chopperů
a cruiserů, naked bikes, cestovní silniční motorky a sportovní silniční motorky. Zájemci mohou hlasovat od 1. února na internetových stránkách
www.motocyklroku.cz.
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Známé osobnosti motocyklového světa
Oficiálními tvářemi letošního ročníku jsou jezdci Jakub Kornfeil a Pepa
Sršeň. Na slavnostní zahájení veletrhu přijedou i Jan Révai, Pavel Liška,
Martin Stránský nebo Eva Decastelo.
Nabitý motorkářský doprovodný program
Skvělou podívanou nabídne Míra Lisý se svou motoshow, dále
návštěvníci uvidí ukázky enduroškoly či mladého motocyklového sportu – moto gymkhany, tedy slalomu na motocyklech. V neposlední řadě budou probíhat i besedy a autogramiády s jezdci Rallye Dakar a dalším osobnostmi
motocyklového světa. Mezi nejpopulárnější části doprovodného programu každoročně patří show kaskadérské skupiny Crazy Day. Letošní ročník bude okořeněn o zbrusu nový program – Scooter Jump Show.
Vstupné na MOTOSALON
Základní vstupné činí 200 Kč, v sobotu pak 250 Kč. On-line
vstupenku lze zakoupit za cenu 160 Kč. Zlevněné vstupné mají
i děti od 6 do 15 let, senioři od 60 let, studenti a držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P. Otevřeno je denně až do 19:30 hod., v neděli do 17 hod.
www.bvv.cz/motosalon

BMW

HONDA

HUSQVARNA

KAWASAKI

KTM

MOTO GUZZI

SUZUKI

TRIUMPH

fairherald
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OPTA 2017
MEZINÁRODNÍ VELETRH
OČNÍ OPTIKY, OPTOMETRIE
A OFTALMOLOGIE

10. — 12. 03. 2017
Brno – VÝSTAVIŠTĚ

www.opta.cz
Spolupořadatel:

Partneři:

Poprvé v pavilonu V
Mezinárodní veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA se od letošního
ročníku bude konat ve větším a modernějším pavilonu V, a to včetně odborného a firemního programu. Již 23. ročník se uskuteční ve dnech 10.–12. března. Přihlášeno
je více než sedmdesát přímých vystavovatelů a chybět nebudou i nejvýznamnější
firmy. Spolupořadatelem veletrhu je Společenstvo českých optiků a optometristů,
partnery pak Optická únia Slovenska a Česká kontaktologická společnost.
Hlavní téma BRÝLE A SLUNCE
Zvýrazněné téma letošního ročníku je
Brýle a Slunce. Naše hvězda je sice
zdrojem blahodárné energie, světla a tepla, ale, je-li mu lidský organismus vystavený příliš, může působit
velmi destruktivně. Ochranu očí před
slunečním zářením, zesíleným ozónovými dírami a jinými vlivy, zajišťují brýle s různými možnostmi zpracování
a povrchových úprav brýlových čoček
i módní nekorekční sluneční brýle. Jelikož probíhá OPTA na začátku jara a my navíc
letos optimisticky očekáváme velké množství slunečných dnů a pohody, rozhodli
jsme se zaměřit celý veletrh právě na Brýle a Slunce. Věříme, že toto zvýrazněné
téma využije řada vystavovatelů při zaměření svých prezentací nebo přihlásí své
produkty do této kategorie v rámci soutěže TOP OPTA.
Otevírací doba nezměněna
V pátek a sobotu bude OPTA k dispozici návštěvníkům od 9:00 do 19:00 hodin,
v neděli od 9:00 do 14:00 hodin. V sobotu bude na veletrh navazovat tradiční OPTA
PARTY pro vystavovatele a jejich obchodní partnery.
OPTA – klubová karta
I v letošním roce budeme distribuovat OPTA klubové karty pro vstup na veletrh
zdarma s dvouletou platností, a to všem členům partnerských organizací - Společenstva českých optiků a optometristů, České kontaktologické společnosti a Optické únie Slovenska.

fairherald
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Ztráta zraku mi změnila život
Ztráta zraku donutila tehdy třicetiletého Jana Bauera k přehodnocení osobních priorit. Udělal si masérský kurz, začal cvičit a jako nevidomý absolvoval
náročné běžecké maratony a vyčerpávající horské výšlapy na dvoutisícovky.
Své dny rozděluje mezi rodinu, tréninky a práci, a protože má času málo, na
otázky odpovídá po telefonu, zatímco šlape do pedálů cyklistického trenažéru. Jeho trenér Jaroslav Boucník mezi řečí podotýká, že je zvědavý, jak to
Honza zvládne, až se do toho pořádně opřou. Jan Bauer se s tím ale popasoval bravurně, stejně jako se zásadní změnou ve svém životě.
Běžel jste maraton po Velké čínské zdi, na kole vyjel italské serpentiny, vylezl na Gerlachovský štít a na horu Mytikas, absolvoval jste Red
Bull 400 v Harrachově (extrémní sprint na vrchol skokanského můstku K120, pozn. red.) a podobně. Podle toho usuzuji, že vyhledáváte
náročné výzvy.
Pravda je taková, že výzvy mi dává sám život a tou největší bylo, když jsem
začal přicházet o zrak. Přemýšlel jsem, že nebudu žít a podobně. Rodina
a kamarádi mě ovšem velmi podporovali a já našel zalíbení ve sportu. Podpora lidí je základem všeho, ať už psychická, nebo fyzická. Najednou jsem
na úpatí skály a nevím, jestli dát nohu vlevo, nebo vpravo. V ten moment
potřebuji, aby mě někdo stáhnul a navedl.
Co pro Vás bylo největší sportovní výzvou?
To byl určitě maraton po Velké čínské zdi. Ještě když jsem byl vypasený,
začal se mnou trénovat Jarda Boucník. Pořád mě tlačil do běhání, přičemž
já se tomu bránil, protože jsem to v životě nedělal a bezcílné běhání jsem
neuznával. Nakonec mě to díky Jardovi chytlo a začali jsme trénovat. Všechno mě bolelo a po každém kilometru jsem zastavoval, ale Jarda mě popoháněl, protože nám asi za tři měsíce naplánoval půlmaraton. Tvrdil jsem, že
je blázen, ale krůček po krůčku jsme se posouvali. Půlmaraton jsme zvládli
a potom se naskytla příležitost běžet po čínské zdi, což je jeden z nejtěžších
maratonů na světě. Žádný nevidomý ho ještě neběžel, protože na trase je
5164 schodů – různě vysokých a dlouhých. Na závod jsme se připravovali
půl roku, běhali jsme v sedmipatrových budovách po schodech a pak mě
kluci vodili ven na rozbité schody, abych si přivykl. Bylo to strašné peklo.

celý článek >>
Byly začátky běhání těžké? Neomezovala Vás soustředěnost na každý krok?
Přesně si pamatuji na náš první běh s Jardou. V úplné tmě jsem se rozeběhl
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RÁJ
RÁJ PRO
PRO RYBÁ¤E
RYBÁ¤E
PRODEJNÍ
PRODEJNÍ V¯STAVA
V¯STAVA
RYBÁ¤SK¯CH
RYBÁ¤SK¯CH POT¤EB
POT¤EB

V·E PRO SPOKOJENÉ DÍTù I MAMINKU
Nej‰ir‰í prodejní pﬁehlídka koãárkÛ,
autosedaãek, hraãek, v˘Ïivy, kosmetiky
a doplÀkÛ pro dûti a maminky
www.prodite.cz

Prezentované značky >>

23.
23. –– 26.
26. 3.
3. 2017
2017
BRNO
BRNO –
– V¯STAVI·Tù
V¯STAVI·Tù

SoubûÏnû probíhá

Prodejní pﬁehlídka
sortimentu pro krásnou
a spokojenou Ïenu
www.bvv.cz/svetzeny

Prezentované značky >>

www.bvv.cz/rybareni
www.bvv.cz/rybareni

23. – 26. 3. 2017
Brno - V˘stavi‰tû

fairherald

28

29

Jubilejní 40. jihomoravská regionální výstava vín
Výstava vín s mezinárodní účastí je
spojena s přehlídkou vín a volným
ochutnáváním vystavených vzorků.
Akce se koná 25. února od 9:00 do
17:00 hod. v Kongresovém centru
BVV. Výstavní vzorky budou podávány
z chladicích boxů. K poslechu bude
hrát cimbálová muzika.
Více informací >>
Veletrh Věda Výzkum Inovace
Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) propojuje vědeckou
a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje
příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům
alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce
odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační
firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum,
vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné.
Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě
probíhajícími, nebo plánovanými projekty.
www.vvvi.cz

Doprovodný program >>

AMPER 2017
Veletrh AMPER je po právu považován za největší veletrh elektrotechniky v České republice a na Slovensku.
Letošní ročník se znovu uskuteční
v prostorách brněnského výstaviště,
a to ve dnech 21.–24. března. V rámci veletrhu se uskuteční tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát a chybět nebude
ani zajímavý doprovodný program. Již podruhé se uskuteční konference Smart City
v praxi II, která se věnuje problematice tzv. chytrých měst. Zároveň se připravuje
řada dalších přednášek a seminářů.
www.amper.cz

info >>
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VELETRHY BRNO, A.S.:
REALIZACE EXPOZIC A SERVIS >>

Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě
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KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV
2017 únor–prosinec
18.–20. 2. STYL KABO
2.–5. 3. MOTOSALON 2017 (Praha)

31. 5.–3. 6. PYROS
31. 5.–3. 6. ISET
24.–25. 6. PROPET

10.–12. 3. OPTA

24.–25. 6. INTERCANIS

17.–19. 3. Classic Show

24.–25. 6. INTERFELIS

21.–24. 3. AMPER

19.–21. 8. STYL

23.–26. 3. PRODÍTĚ

19.–21. 8. KABO

23.–26. 3. RYBAŘENÍ
15. 4. MotorTechna Brno
26.–29. 4. Stavební veletrhy Brno
26.–29. 4. DSB

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

Moravskoslezská národní
výstava psů

26.–29. 4. MOBITEX

9.–13. 10. MSV

26.–29. 4. URBIS

9.–13. 10. Transport a Logistika

11.–14. 5.

Národní výstava
hospodářských zvířat

9.–13. 10. ENVITECH
21. 10. MotorTechna Brno

11.–14. 5. Národní výstava myslivosti

31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS

11.–14. 5. NATUR EXPO BRNO

31. 10.–3. 11. WOOD-TEC

11.–14. 5. ANIMAL TECH

9.–12. 11. Caravaning Brno

17.–18. 5. Stainless

10.–12. 11. SPORT Life

19.–21. 5. Animefest

10.–12. 11. Dance Life Expo

20.–21. 5. MINERÁLY BRNO

10.–12. 11. IN-JOY

20.–21. 5. GRAND PRIX VINEX

18.–19. 11. MINERÁLY BRNO

25.–27. 5. InDent

8.–17. 12. Vánoční trhy

16.–17. 6. ModellBrno

Celoročně EDEN 3000

31. 5.–2. 6. IDET

www.bvv.cz/kalendar >>
Změna termínů vyhrazena

