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Tři měsíce po startu nové sezo-

ny 2017 na brněnském výstavi-

šti za sebou máme celou řádku 

úspěšných akcí – dvojici veletr-

hů GO a REGIONTOUR, STYL 

& KABO, MOTOSALON, který 

letos hostoval v  Praze, a  na-

opak AMPER, který se přesunul 

z Prahy do Brna v  roce 2011.    

MOTOSALON, který jednou za 

dva roky na základě dohody 

s motocyklovou sekcí SDA po-

řádáme v  Praze, se letos roz-

rostl do další haly. Rozhodnutí 

rozšířit veletrh do větších prostor se ukázalo jako správné. Díky účasti všech klíčo-

vých značek a dostatečném prostoru pro návštěvníky se MOTOSALON stal defi-

nitivně největší a nejzajímavější prezentací „v jedné stopě“ ve střední Evropě. Tomu 

odpovídá i návštěvnost 58 tisíc fanoušků. Jen jedna motorkářská akce dokázal ta-

kové číslo trumfnout – MOTOSALON v Brně. Na „domácí půdu“ se veletrh opět vrátí 

8.–11. března 2018. 

Rychlé stroje se na brněnském výstavišti v březnu ale i tak proháněly. Jen na roz-

díl od motorek neslyšně. Divácky nejatraktivnější součástí veletrhu AMPER, který 

na brněnském výstavišti pravidelně hostíme, jsou totiž tradičně elektromobily. Le-

tošním tahákem pro fanoušky se bezpochyby stalo první SUV od výrobce Tesla 

– model X. Odborníky pak na veletrh lákala široká škála portfolia vystavovatelů 

z oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a za-

bezpečení. 

Kontraktační veletrhy STYL & KABO se ve svém jarním termínu rozrostly, takže 

KABO se svými tradičními nomenklaturami – obuví a koženým zbožím – přerostlo 

hranice pavilonu F a přestěhovalo se do pavilonu V. Věřím, že tento krok otevře pro-

stor pro zvýšení prestiže tohoto veletrhu – ať už rozšířením expozic stávajících, nebo 

zájmem nových vystavovatelů. 

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.

■ VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
■ archiv PDF ke stažení
■ profil magazínu a TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ jednotlivých čísel
■ TERMÍNY vydání
■ podmínky INZERCE

První čtvrtletí bylo zajímavé i z jiného pohledu. V prvním čtvrtletí se bilancuje hospo-

daření předchozího roku a dělají se rozhodnutí důležitá pro budoucnost. Rok 2016 

byl pro veletržní průmysl příznivý a přinesl naší společnosti od roku 2008 rekordní 

hospodářský výsledek. Vedení společnosti zveřejnilo každoročně aktualizovaný ge-

nerel brněnského výstaviště – klíčový dokument, jenž dává budoucí vizi výstaviště 

jako prostoru, který zůstává atraktivním místem pro konání veletrhů, výstav, kon-

gresů a kulturních a sportovních akcí. Generel současně ukazuje možnosti územní 

optimalizace výstaviště. 

Jeho tvorba úzce souvisí i s úvahou o budoucnosti veletrhů. Před nějakými osmi 

roky, když začala hospodářská krize, jsme často čelili tvrzení, že veletrhy jako ob-

chodní a marketingový nástroj jsou už za zenitem. Že je překonávají moderní tech-

nologie založené na elektronické komunikaci a na internetu. Je nezpochybnitelné, 

že doba a podnikatelské prostředí se změnily. Že internet a sociální sítě prorostly do 

našich životů v míře, kterou před pouhou dekádou dokázal odhadnout jen málokdo. 

Přesto jsou veletrhy dále „in“. Pro mnoho oborů a firem jsou veletrhy nadále nena-

hraditelným marketingovým nástrojem.  
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STYL SHOW
Sérii přehlídek otevřela STYL SHOW s kolekcí dámské a pánské módy vystavovatelů 
CITY LIFE, JULIA ALLERT, MODĚVA, KENNY S, LADY COLLECTION, NEULA, TRA-
MONTANA a ESTEL.

LINGERIE SHOW 
Přehlídka spodního prádla se tradičně těší velkému zájmu a nejinak tomu bylo i  letos. 
Spodní prádlo, noční oblečení a punčochové zboží prezentovaly firmy SASSA, PLEAS, 
MISS ROSY, SCHIESSER a WERSO.

Veletrhy STYL a KABO se zkrátka neobejdou bez módních přehlídek. 
Při příležitosti 49. ročníku těchto veletrhů se na přehlídková mola v pa-
vilonu P vydali modelky a modelové v nejnovějších kolekcích několi-
ka vystavovatelů. Nejprve byla prezentována dámská a pánská móda 
v  rámci STYL SHOW a poté se ke slovu dostala přehlídka spodního  
prádla LINGERIE SHOW.

Z přehlídkového mola  
do ulic i rovnou do postele
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Tradiční anketa Motocykl roku, každoročně konaná při příležitosti ve-
letrhu Motosalon, má svého vítěze. Celkového prvenství se po hlasová-
ní téměř 20 000 lidí dočkal model Ducati Multistrada 950, jehož jízdní 
vlastnosti ocení zejména vyznavači expedičních cest. V dalších kate-
goriích vyhrály chopper pojmenovaný podle solné pláně, naháč Super 
Duke nebo luxus na dvou kolech od BMW.

Největší počet hlasů v  anketě Motocykl 
roku získal italský výrobce Ducati, kte-
ří se při vývoji nové řady Multistrada 
950 vydal trochu netradiční cestou. Vzal 

model Multistrada a dal do něj slabší 
motor než v předchozích letech. Po-

řád má ale slušný výkon 83 kW 
a  hlavně je přístupnější méně 
zkušeným jezdcům. Kombi-
nací dvou osvědčených pro-
duktů – podvozku Multistrada 
a motoru o objemu 937 ccm 
– získali inženýři perfektní hři-
ště, na němž pracovali stovky 
hodin a vyladili Ducati k  jízdní 
dokonalosti. Nová Multistrada 
si zachovala svou tvář a přitom 

zhubla. Nutno podotknout, že 
odtučňovací procedura se oproti 

modelu s  motorem 1,2 litru zasta-
vila už po třech odebraných kilech 

na hodnotě 205 kg. Každopádně Ducati 
Multistrada 950 nadále potěší vyznavače 
komfortu a výkonu ve všech podmínkách.

Rovných pětadvacet let uplynulo od 
doby, kdy Honda představila svůj silniční 
model CBR 900 RR Fireblade. Okamžitě 
se zařadil mezi špičku sportovních mo-
tocyklů a v průběhu dalších let si novými 
generacemi získával stále více příznivců. 
Poslední evoluční řadou je Honda CBR 
1000 RR Fireblade pro rok 2017, která 
vyhrála anketu v  kategorii sportovní sil-
niční motorky. K stávající podobě hondy 
přidali konstruktéři několik nových prvků 
za účelem vylepšení proudění vzduchu, 
nicméně ty nejzásadnější změny se na-
cházejí pod kapotou. Hondě se podaři-
lo najít nepotřebných patnáct kilogramů 
a při výkonu 141 kW se z „céberka“ stá-
vá velmi svižný stroj, jehož divokost lze 
zkrotit elektronickými systémy jako kont-
rola trakce, ABS nebo rychlořazení. 

Naked bikes neboli naháči jsou právem 
zařazeny mezi nejpopulárnější skupinu 
motocyklů. Nekapotované motorky mají 
v  rámu umístěný výkonný motor a  dů-

Šest nejlepších 
motocyklů roku 2017
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kazem toho je například vítězné KTM 
1290 Super Duke R v kategorii Naked. 
Vždyť s  dvouválcovým motorem 1301 
ccm a  výkonem 130 kW by byl hřích 
promarnit sportovní potenciál, jenž ten-
to rakouský stroj nabízí. V novém kabátu 
pro rok 2017 je KTM ještě lépe vyladěné 
něž předchozí generace. 

Šetrně skloubit moderní technologie s re-
tro prvky je kumšt. Britskému Triumphu 
se to ovšem daří a výsledkem je skvost-
ný Triumph Bonneville Bobber 1200. 
Devizou Triumphu, pojmenovaném pod-
le solné pláně v Utahu, je hřmotný motor 
1200 ccm, zabírající už v nízkých otáč-
kách. Není proto překvapením, že Trium-
ph Boneville Bobber 1200 vyhrál v kate-
gorii Klasik vč. chopperů a cruiserů.

Každý se nechce krčit za řídítky a část 
motorkářů dává přednost vyjížďkám 
s  notnou dávkou pohodlí. Výběr novi-
nek v  kategorii cestovních motocyklů 
je opravdu pestrý a tím nejoblíbenějším 

modelem se v anketě Motocykl roku sta-
lo luxusní BMW K 1600 GT. Dvousto-
pý bavorák nabízí v roce 2017 ještě více 
dynamiky a ještě větší komfort pro ces-
tování. O svižné rozpohybování více než 
tři metráky těžkého stroje se stará šesti-
válcový motor 1600 ccm s výkonem 118 
kW.

Nejlepším dopravním prostředkem po 
městě je bezpochyby skútr, s  nímž se 
můžete proplétat zacpanými ulicemi a na 
zádech cítit závistivé pohledy řidičů zvol-
na popojíždějících automobilů. Nejpopu-
lárnějším motocyklem se v této katego-
rii stala Yamaha TMAX DX, dodávaná 
s dvouválcovým motorem o výkonu 33 
kW.

Přehled vítězných motocyklů jednotli-
vých kategorií je opravdu pestrý a v nad-
cházející motorkářské sezoně se je na 
co těšit. Prakticky už nadešel čas oprášit 
zazimované stroje a s přibývajícími stup-
ni na teploměru usednout do sedla.

Ducati Multistrada 950

Triumph Bonneville Bobber 1200

KTM 1290 Super Duke R

Yamaha TMAX DX

Honda CBR 1000 RR Fireblade

BMW K 1600 GT
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Luxusní sluneční brýle s náušnicemi, svítící obruby pro děti nebo 
samozabarvující se zrcadlové čočky. To je jen část novinek z celé 
řady exponátů na 23. ročníku Mezinárodního veletrhu oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA, který se na brněnském výstavišti 
konal v tradičním termínu 10. až 12. března.

Veletrh OPTA se přestěhoval do většího pavilonu V, kde se sešlo 161 vystavovatelů 
a zastoupených firem. Atraktivní novinkou v doprovodném programu byly dvě pre-
zentace nejnovějších trendů v brýlových obrubách a slunečních brýlích v podání ná-
vrhářky a trendové specialistky Ellen Haeser. Rozhovor s nizozemskou designérkou 
najdete na dalších stránkách fairheraldu.

Na veletrhu byla k  vidění celá 
řada neobvyklých exponátů 
ze světa oční optiky. Některé 
z nich byly přihlášeny do sou-
těže o  nejlepší exponáty TOP 
OPTA. Mezi ně patřil i exponát 
JIMMY CHOO JADE/S, kom-
binující sluneční brýle s náušni-
cemi. „Náušnice připevněné na 

brýlové stranice navazují na linii 
zdobení Jimmy Choo, na jejich 

designu se podílela zlatnická firma 
a kamínky Swarovski jsou velmi detail-

ně zpracované. Pokud se náušnice použijí 
jako módní doplněk, na stranici je mohou na-

hradit jiné náušnice s decentním logem značky,“ 
popsal Jiří Mikulecký z firmy SAFILO, která obdržela 

ocenění v kategorii brýlových obrub a slunečních brýlí.

V kategorii speciální optika zvítězila kolekce 
dětských obrub NANO Glow firmy COLOR-
-OPTIK, jejíž stranice ve tmě svítí a  zvyšují 
bezpečnost. „Obruby jsou vyrobené na bázi 
pryskyřice a  silikonu, takže je můžete bez 
porušení mačkat a ohýbat. Navíc za ušima 
dítěte se stranice pěkně vytvarují, a  pokud 
nejsou například při sportu žádoucí, mohou 
se nahradit páskou. Byl přidán taky bezpeč-

nostní prvek v  podobě vsazené svítící látky. Výrobce sice tají, o  jakou látku jde, 
každopádně není to fosfor. Stranice ve tmě nebo v přítmí svítí a tím pádem je dítě 
snadno rozpoznatelné,“ řekl Jaromír Kolomazník z COLOR-OPTIK.

Jednou z pěti soutěžních kategorií bylo zvý-
razněné téma ročníku Brýle a slunce, cenu 
v ní získala firma ESSILOR - OPTIKA za zr-
cadlové samozabarvující se brýlové čočky 
Flash to Mirror. „Jde o  tzv. adaptivní brý-
lové čočky z rodiny Transitions, které se při-
způsobí všem světelným podmínkám. V  in-
teriéru, například v kanceláři, jsou perfektně 
čiré, zatímco venku na sluníčku se zabarví 
jako sluneční brýle,“ uvedla marketingová manažerka Kateřina Ševcová a zároveň 
dodala: „Nová edice Flash to Mirror má navíc jednu zvláštnost, díky které by měla 
být populární hlavně u mladé generace a u lidí sledujících módní trendy. Tyto čočky 
jsou opatřeny lehkou zrcadlovou povrchovou úpravou a zabarvují se do šesti nabí-
zených odstínů.“

K  zajímavým exponátům určitě patřily mo-
derní obruby FEB31st s příznakem eko-fri-
endly. „Obruby jsou primárně ze dřeva jako 
kanadský javor, eben nebo bambus, ale na-
jdeme na nich i několik kovových prvků. Zá-
jem o tento druh brýlí roste, protože někteří 
lidé začínají vnímat jejich příběh a kladou dů-
raz právě na aspekt eko-friendly. Dřevo na 
obruby nepochází z deštných pralesů nebo 
podobně, naopak má původ na určených 
plantážích,“ uvedla Gabriela Vondrušková 
z firmy MIZACO.

Moderní svět oční optiky: 
Brýle s náušnicemi i svítící obruby
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„Trendy vznikají tak, že je vnímavý a všímavý člověk prozkoumá a pro-
pojí do nových souvislostí,“ řekla nizozemská návrhářka Ellen Hae-
ser na veletrhu OPTA. Raději by viděla na trhu méně výrobků, které 
ovšem budou kvalitní a trendové. Z toho důvodu se snaží své okolí 
přesvědčit, aby raději našetřilo 100 eur, než aby utrácelo třikrát 10 eur 
za nicotný oděv, který za dva měsíce po několika vyprání vyhodí.

Jak byste charakterizovala člověka, 
který sleduje trendy? 
Člověk sledující trendy používá intuici, 
aby dospěl k nějaké informaci. Nicméně 
abych byla upřímná, slovo trend nerada 
používám. V současnosti jej každý po-
užívá bez hlubšího smyslu a souvislosti. 
Každopádně když jsem v osmdesátých 
letech začínala, bylo sledování a  před-
povídání trendů novou profesí. V  tomto 
směru jsem se vždy řídila intuicí a měla 
čich na to, že něco „visí ve vzduchu.“ 

Jak trendy vznikají?
V minulosti se například firma speciali-
zovala na sukně a vyráběla jeden druh. 
To se s nástupem módy pro mladé 
změnilo, stalo se žádoucí mít design v 
určitém tématu nebo náladě. A právě 
předpovídání trendů se stalo odpově-
dí na všechno. Naopak v současnos-

ti jsou zákazníci dopředu informováni 
díky internetu. Nemusí čekat na výrobky 
v obchodech. Mohou dopředu sledovat 
kampaň na YouTube a  vidět ji ve stejný 
okamžik, jako kdyby ji sledovali napří-
klad na veletrhu OPTA v přímém přeno-
su. Výsledkem je to, že o  výrobcích – 
krásných i ošklivých – existuje přehršle in-
formací a lidé jsou přehlceni.

Znamená to, že trendař má v dnešní 
době roli filtrovače informací?
Ano, ale tou hlavní činností je provazo-
vání a  spojování. Říkám tomu koncept 
propojovače (v angličtině Be a Blender, 
pozn. red). V dnešní době se u lidí velmi 
rychle dostaví pocit nudy, nepřijímají pak 
nové informace, protože se zdá, že se 
nic neděje. Z toho důvodu potřebují být 
spojeni s  kreativními lidmi, kteří uvažují 
inovativním způsobem. Lidé se rozhod-

Ellen Haeser: Mým posláním  
je naučit lidi, aby neutráceli 
za nicotný oděv
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ně zajímají o věci se smysluplným význa-
mem. Narážím na fakt, že smysluplnost 
jsme do jisté míry vzhledem ke globali-
zaci ztratili. Čím dál tím víc produktů se 
kvůli snižování nákladů vyrábí po celém 
světě. 

Je globalizace ku prospěchu věci?
Rozhodně ne. Jenže stejně jako evoluci ji 
nemůžete zastavit. Vždycky s  sebou po-
nese výhody a  nevýhody. V  posledních 
patnácti až dvaceti letech ubírá globalizace 
na hodnotě výrobků. V podstatě už kupu-
jeme odpad. Pokud si něco pořídíte za 10 
eur, jako byste to zároveň vyhazovali. 

Jak byste to vyřešila?
O tomto tématu bychom mohli debato-
vat hodiny a probírat jej z různých úhlů. 
Jako své hlavní poslání vidím v tom, na-
učit zákazníky a firmy, aby si více všímali, 
co se děje s hodnotou věcí. Na světě je 
už tolik výrobků, tak proč pořád vyrábět 
nové, které budou méně a méně kvalit-
ní? Protože se musí udržet nízká cena? 
Cena by mohla zůstat nízká, ale museli 
bychom na to jít chytře. Možná není nut-
né, abychom dělali kolekce dvakrát do 

roka. Tak rychlé tempo je 
přeci absurdní. 
Móda je pro lidi zajíma-
vá proto, že když si koupí 
něco krásného, mohou to 
nosit léta. Pokud je výro-
bek krásný a  líbil se vám 
při koupi, bude se vám lí-
bit velmi dlouho. Můžete 
mít například náhrdelník 
po babičce nebo mamin-
ce, který je pořád nádher-
ný, protože měl hodnotu 

už v době vyrobení. Nejde o to, zdali je 
přehnaně drahý, ale jestli má tu pravou 
hodnotu. 

Myslíte emocionální hodnotu? 
Každý předmět může mít emocionál-
ní hodnotu, i  ten levný. Jenže aby měl 
hodnotu z dlouhodobého hlediska, musí 
být jeho kvalita dlouhodobá. Židle z roku 
1920 může být oblíbená i dnes a mladá 
generace si ji koupí jako antikvární kou-
sek do interiéru. 

Navrhovala byste tedy, aby se pro-
dukovalo méně výrobků?
Ano, ale aby nebyly extrémně drahé. 
U dámských šatů dostanete hezky navr-
žený a ušitý kus za 99 eur. Zákazníkům 
v současné době 99 eur připadá závrat-
ná částka. Nemluvím ale o lidech, kteří si 
něco takového nemohou dovolit nebo je 
móda nezajímá a raději tyto peníze utratí 
za nářadí na zahradu. Mluvím o  lidech, 
kteří se rádi oblékají a mým posláním je 
naučit tyto typy, aby raději našetřili 100 eur, 
než aby utratili třikrát 10 eur za nicotný 
oděv, který za dva měsíce po několika 
vyprání vyhodí. 
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RYBAŘENÍ 2017
Prodejní výstava rybářských 
potřeb Rybaření zaplnila pavi-
lony A1 a A2, kam zamířila řada 
návštěvníků před nadcházející 
rybářskou sezonou. Výstavy 
Rybaření se zúčastnilo 56 vý-
znamných dodavatelů a  im-
portérů rybářských potřeb pro 
český trh.  Nabídku vystavo-
vatelů doplnilo odborné pora-
denství a  přednášky význam-
ných osobností rybářského 
světa, jmenujme alespoň Ja-
kuba Vágnery, Karla Nikla, Da-
vida Havlíčka, Tomáš Blažka 
nebo Jaromíra Dufka.

„Pořád tam žijí lidé, kteří 
ještě neviděli bílého člově-
ka nebo nějakou moderní 
vymoženost. Na druhou 
stranu se jedná o velmi ne-
bezpečné území, kde mů-
žete chytnout celou řadu 
nemocí a  domů si dovézt 
spoustu zvířátek v těle,“ va-
roval Vágner, jenž se setkal 
s  dvěma hlavními kmeny 
tamní oblasti. 

„Korowaiové a  Kombaiové jsou kmeny žijící vysoko v  korunách stromů. Příliš se 
neoblékají a  pánové nosí na přirození jen zobák ze zoborožce. Jejich úkolem je 
postarat se o rodinu a lovit. Jejich hlavní obživou je ságo ze ságových palem, které 
kácejí kamennými sekerami s dřevěnou rukojetí. Vzrůstem jsou docela malí, ale mají 
vypracované svaly, které už naše civilizace dávno nepoužívá. Po skácení palmy při-
chází na řadu ta nejtvrdší práce. Ženy se musí dobýt do jejího nitra a přes přírodní 
plátno přelévají její obsah, dokud se nevytvoří kyselá hmota – ságo. Ochutnal jsem 
to, ale upřímně není o co stát,“ přiznal s úsměvem Vágner.

V odlehlých lokalitách lze stále narazit na kanibalismus a každým rokem se podle 
Vágnerových slov objevují případy, kdy některý kmen někoho „zbaští“: „Holt jiný 
kraj, jiný mrav. Na druhou stranu jsou to úžasní lidé s respektem k přírodě. Jejich 
návykům však neporozumíme, pokud s nimi nebudeme žít. Pro ženy je tam cennější 
mladé divoké prase než jejich dítě. Může nám to připadat zvrácené, ale taková je 
skutečnost. Pokud dítě zemře, může ho rodina za devět měsíců nahradit, ale pokud 
zemře prase, zásadním způsobem to ovlivní celou jejich komunitu.“

Jakub Vágner se poté rozpovídal o problematice, která by pro západní společnosti 
byla nepříjemným tabu. „Jestliže se jim narodí postižené dítě, vykopou mělký hrob 
a pohřbí jej. U nás by je za takové činy zavírali a můžeme na ně pohlížet jako na 
barbary, nicméně pravda je taková, že oni nemají jinou možnost. Jejich komunita se 
počítá na desítky, ne na miliardy. Přežít u nich mohou jen silní jedinci. Rozhodně je 
nelze považovat za primitivy. Sice běhají po pralese nazí, to ale neznamená, že jsou 
hloupí. Ano, pokud se s nimi budete bavit o matematice a fyzice, nepochopí vás, ale 
jakmile se začnete bavit o přírodní medicíně a lovu, převálcují vás. Mají dovednosti, 
kterými jsme kdysi oplývali, ale s nástupem civilizace a technologií jsme o ně přišli,“ 
shrnul Jakub Vágner svou pouť po Nové Guineji, která byla rovněž závěrečnou částí 
seriálu legendy Jakuba Vágnera.

Odpůrce poplatků u doktora bych 
rád vyléčil, říká Jakub Vágner

„Nemáme si na co stěžovat, žije-
me v totálním ráji. Máme úžasné 
zdravotnictví a  kritika poplatků 
u  doktorů je směšná. Rád bych 
takového člověka vzal na své ex-
pedice a vyléčil ho tím,“ prohlásil 
Jakub Vágner na veletrhu RYBA-
ŘENÍ, kde si pro návštěvníky při-
pravil přednášku ze svých cest.

Než se Jakub Vágner rozpovídal o stro-
mových lidech z Nové Guineje, pustil se-
dícím i stojícím posluchačům své vůbec 
první rybářské video. Od prvních zdoku-
mentovaných úlovků na zamrzlé vodní hla-
dině uplynulo dvaadvacet let a za tu dobu 
Vágner procestoval řadu nehostinných 
a téměř nedotčených koutů světa. Natá-
čení cyklu Rybí legendy Jakuba Vágnera 
ho zavedlo i do povodí řeky Brazza na ji-
hozápadní straně Nové Guineje.

„Ocitli jsme se daleko od civilizace, kde už 
se lidé nechovají jako největší parazité na 
světě. Příroda je zachovalá a díky tomu 
tam ještě žijí velké sladkovodní ryby, kte-
ré jsou v současné době velmi vzácné. 
Nejsem si úplně jistý, jestli to místo mohu 
nazývat peklem na zemi, nebo rájem na 
zemi,“ zaváhal Vágner při popisování od-
lehlých koutů Nové Guineje.
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PRODÍTĚ 2017
Veletrh ProDítě je nejširší kon-
traktačně-prodejní přehlídka 
kočárků, autosedaček, texti-
lu, hraček a dalšího sortimen-
tu pro děti a maminky na čes-
kém trhu. K vidění byl nejenom 
běžný sortiment, ale i novinky 
pro nadcházející sezonu, které 
teprve míří na prodejní pulty. 
Této široké nabídky využíva-
jí nejenom maminky, ale také 
zástupci velkoobchodů, kteří 
na veletrh přijíždějí dojednávat 
kontrakty jak pro Českou, tak 
i Slovenskou republiku.

Veletrh si užily nejen maminky, které si 
vybíraly z široké nabídky, ale i děti, pro 
něž byl připraven báječný doprovod-
ný program – oblíbené prasátko Pep-
pa s Tomem, Majda z Kouzelné školky 
s Petrem Vackem nebo Václav Upír Krej-
čí. V doprovodném programu byla také 
zvolena historicky první Těhotná miss.
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Jaké jsou mýty ve zdravé výživě a čemu lze vůbec věřit v době, kdy 
se na člověka zaručené rady o hubnutí a správné výživě valí ze všech 
stran? To se dozvěděli návštěvníci na novém veletrhu Svět ženy, kte-
rý doplnil tradiční akce PRODÍTĚ a RYBAŘENÍ.

Svět ženy je novinkou v jarní veletržní na-
bídce. Tato prodejní přehlídka sortimentu 
pro ženy, zahrnující kosmetiku, módu od 
českých nezávislých tvůrců, zdravou vý-
živu a podobně se setkala s velkým zá-
jmem. Vyhledávanou částí přehlídky byla 

kadeřnická show nebo masáže a kosme-
tika. 

Pro návštěvníky byl také připraven atrak-
tivní doprovodný program s  tipy a  triky 
pro správnou péči o  pleť, rady ohledně 

různých stylů líčení nebo prá-
vě s přednáškou o mýtech ve 
zdravé výživě, kterou vedla Iva 
Hrnčiříková z AZ Fitness.

„Nositelů mýtů a  dezinforma-
cí je celá řada. Mohou to být 
i samotní výrobci jídla nebo fir-
my produkující doplňky stravy. 
Patří k nim i poradenské firmy 
nabízející diagnostiku z  kapky 
krve, z  které rozhodně nelze 
sestavit stoprocentní genetický 
profil člověka,“ řekla Hrnčiříko-
vá hned na úvod přednášky.

Kolik vajec by měl člověk sníst, 
aniž by negativně ovlivňoval 
hladinu cholesterolu v krvi? Na 
to se ptala Hrnčiříková během 
své přednášky přítomných posluchačů. Nikdo ji ale nedokázal správě odpovědět. 
„Tři až čtyři vajíčka za týden je ideální počet, protože se předpokládá, že vejce jsou 
obsažena v ostatních pokrmech, které člověk konzumuje, například v pečivu,“ vy-
světlila.

Doplňky stravy versus ovoce a zelenina bylo dalším tématem mýtů zdravé výživy. 
Ačkoliv je pravda, že míra vitamínů v ovoci a zelenině závisí na původu, ročním ob-
dobí, způsobu skladování i přípravy, pořád platí, že jde o zdravější přísun vitamínů 
než speciální doplňky stravy.

„O mléku se říká, že není vhodné pro dospělé osoby, protože v živočišné říši ho pijí 
jen mláďata,“ přesunula se Hrnčiříková k dalšímu mýtu. „Jenže mléko je důležitý zdroj 
vápníku a patří do každodenního jídelníčku. Nejlepší jsou zakysané mléčné výrobky.“

Mnoho mýtů se traduje i o tucích. „Před nějakou dobu vyplynulo ze studie, že nej-
větším zabijákem srdce není tuk, ale sacharidy. Poté se ale zjistilo, že to není úplná 
pravda a tuk je stále rizikovým produktem pro kardiovaskulární onemocnění. A co 
teprve kokosový tuk, o  kterém se uvádí, jaké má zázračné účinky na celé tělo, 
a přitom není o nic lepší než vepřové sádlo,“ překvapila Hrnčiříková část publika 
a připomenula, že z hlediska výživy nemá důležitou roli a je vhodný jen pro vzácné 
zpestření jídelníčku.

Nejčastější mýty 
ve zdravé výživě
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„Bugatky na parkovišti působily jako pestrá kvetoucí louka,“ napsala kdysi česká zá-
vodnice Eliška Junková. Obdobně to vypadalo i pod sněhově bílými oblouky pavilonu 
A brněnského výstaviště, kde se ve dnech 17.–19. března konala výstava historických 
vozidel Classic Show Brno. Návštěvníkům se totiž po vstupu do interiéru pavilonu ro-
zevřel vějíř tří legendárních bugatek v červené, žluté a typické modré barvě.

Právě se žlutou Bugatkou ohromila Eliška Junková své mužské soupeře na závodě 
Targa Florio v roce 1928, kdy se po dvou kolech na 108 kilometrů dlouhém silničním 
okruhu na Sicílii dostala do vedení. Nakonec dojela pátá, ale v mezinárodní motor-
sportu si vydobyla respekt a v České republice na ni lidé dodnes hrdě vzpomínají. 

„To je Eliška na Tarze. Některé ty domy tam pořád stojí a shodou okolností je kousek 
od toho místa muzeum Targa Florio,“ popisoval autor obrazu vystaveného na Classic 
Show Ondřej Balák, když se do řeči přidal procházející návštěvník. „Jako dítě jsem 
k paní Junkové chodíval na návštěvu. Dodnes mě mrzí, že jsem si její vyprávění nena-
hrával,“ řekl neznámý modelář a za chvíli zase zmizel mezi expozicemi pavilonu.

Je patrné, že odkaz smělé a elegantní paní Junkové žije dál, nicméně na Classic Show 
Brno se nevystavovalo jen výtvarné umění a vozy Bugatti. Návštěvníci výstavy si moh-
li prohlédnout i zakoupit řadu klasických automobilů i motocyklů. Současní třídenní 
akce byly i módní přehlídky oděvů z první republiky i socialistického období. Lidé mohli 
obdivovat i kanárkově žlutý De Dion Bouton z roku 1910 nebo prototyp vozu Škoda 
765 kombi z roku 1977.

Plechoví krasavci  
na Classic Show Brno
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Brněnské výstaviště se v dubnu stane centrem setkání od-
borníků ze všech oblastí stavebnictví a technického zařízení 
budov. Tradiční Stavební veletrhy Brno se uskuteční ve dnech 
26.–29. dubna a  návštěvníkům nabídnou přehlídku nových 
i dobře známých technologií a technických řešení. Souběžně 
se bude konat také veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a vele-
trh nábytku a interiérového designu MOBITEX.

Nová zelená úsporám a Operační program Životní prostředí 
Aktuální dotační příležitosti v oblasti energetických úspor v obytných do-
mech a  obnovitelných zdrojů energie, které nabízí program Nová ze-
lená úsporám, a  také novinky v  Operačním programu životní prostředí 
2014–2020 vám představí Ministerstvo životního prostředí a  Státní fond 
životního prostředí ČR. Po celou dobu konání akce budou odborníci ze 
SFŽP ČR připraveni poskytnout kromě obecných informací také  indi-
viduální konzultace a  poradenství. Pro více informací navštivte stránky  
www.novazelenausporam.cz a www.opzp.cz.

STA Í 

BRNO
Stavte s námi!

26.–29. 4. 2017
V

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Stavební
centrum
EDEN 3000

2017
VEBN

VELETRHY

fairherald fairherald26 27

http://www.novazelenausporam.cz
http://www.opzp.cz
http://www.bvv.cz/svb
http://www.mobitex.cz


Inženýrský den ČKAIT a ČSSI
Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno, která je součástí Inženýr-
ského dne ČKAIT a ČSSI, se bude věnovat problematice návratu života do 
historických center měst. Zároveň bude také setkáním představitelů inže-
nýrských organizací zemí Visegradské čtyřky. 
Program Inženýrského dne bude rozdělen do tří tematických bloků. V úvod-
ním bloku konference vystoupí například zástupce ministerstva pro místní 
rozvoj, ministerstva kultury ministerstva průmyslu a obchodu, Národního pa-
mátkového ústavu, Svazu měst a obcí a dalších odborných partnerů. Další 
dva tematické bloky se budou věnovat již úspěšně realizovaným projektům 
z  řad velkých, středních i malých měst z České republiky i Slovenska. Ať 
už se jedná o Brno, Opavu, Trnavu, ale například i Havlíčkův Brod, Kadaň, 
Příbor nebo Znojmo. 

Program a registraci naleznete ZDE >>

BIM – méně chyb v  návrhu, koordinaci a  realizaci stavebních 
projektů
V rámci doprovodného programu se uskuteční i odborný seminář zaměře-
ný na implementaci metodiky BIM, jehož organizátorem je ČKAIT. Cílem je 
přiblížit nejenom výrobním firmám, v  jakých případech se vyplatí příprava 
knihovny BIM ve vlastní režii a kdy je vhodnější využití nabídky specializova-
ných firem. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika počátečních in-
vestic uplatnění BIM v projektové praxi. Účastníci se také dozvědí, jaké jsou 
teoretické znalostní a praktické odborné požadavky na práci s BIM nebo vliv 
BIM na transparentnost výběrových řízení. 

Více informací naleznete ZDE >>

Vnitřní rozvody elektronických komunikací
Seminář Vnitřní rozvody elektronických komunikací se uskuteční v  rámci 
Stavebních veletrhů Brno dne 26. 4. 2017 od 14.00 hodin v sále P4 pa-
vilonu P. V rámci semináře se dozvíte o novinkách v právních předpisech 
z oboru elektronických komunikací nebo o základní filozofii optických sítí, 
optická vlákna nové generace a  jejich použití, technologie budování vnitř-
ních rozvodů  v bytových domech.

Více informací o registraci naleznete ZDE >>

Další neméně zajímavá témata
Z dalších, neméně atraktivních témat doprovodného programu, nesmíme 
opomenout ani aktuální dotační tituly zaměřené na energeticky úsporné sta-
vění a rekonstrukce. Asociace inovačního podnikání pak organizuje seminář 
Kybernetická revoluce – Průmysl 4.0. Můžeme zmínit, že na Stavebních ve-
letrzích Brno oslaví úspěšných 25 let fungování Cech topenářů a instalatérů 
České republiky. 

Kompletní doprovodný program naleznete ZDE >>
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Dřevostavba od A do Z
Páteční doprovodný program veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno, který 
organizuje Asociace dodavatelů montovaných domů, představí dřevostav-
by jako energeticky efektivní a ekologicky šetrné domy. Na jaká témata se 
můžete těšit? Program zahájí přednáška s názvem: Jsou dřevostavby téma-
tem dneška? Dále budou představeny faktory, které ovlivňují vnitřní ovzduší 
dřevostaveb pod názvem Zdravý dům nebo Zásady šetrného stavění aneb 
co je to udržitelná výstavba. Pro potencionální investory bude jistě zajímavá 
přednáška na téma jak si vybrat zhotovitele Vaší nové dřevostavby  nebo co 
je třeba zohlednit při výstavě rodinného domu.

Poradenské centrum ADMD
Na stánku Asociace dodavatelů montovaných domů probíhá návštěvníky 
vyhledávané odborné poradenské centrum, které organizuje Asociace do-
davatelů montovaných domů. Kromě ADMD se na veletrhu představí na 
společném stánku dalších dvanáct firem z řad členů a partnerů Asociace. 
Zájemci zde budou moci získat odborné nezávislé informace od skutečných 
odborníků, kteří jsou po celou dobu konání k dispozici pro návštěvníky vele-
trhu zcela zdarma. Zajímá Vás technologie staveb na bázi dřeva? Chystáte 
si pořídit vlastní bydlení? Na co si dát pozor při výběru dodavatele Vašeho 
vysněného domu? Jak financovat Váš dům? Nebo jak ochránit dřevo před 
houbami, plísněmi či hmyzem? To je jen krátký přehled možných dotazů, 
na které získáte odpovědi v poradenském centru ADMD na veletrhu DSB – 
Dřevo a stavby Brno.

Asociace dodavatelů montovaných domů – pavilon P, stánek 106

Chystáte se stavět 
dřevostavbu? 

Den energeticky úsporného bydlení 2017 v Národním stavebním 
centru v Brně
Den energeticky úsporného bydlení 2017 se se uskuteční v sobotu 29. dub-
na v areálu Centra vzorových domů EDEN 3000 a  je určen pro zájemce 
o problematiku energeticky úsporného vytápění, resp. bydlení v rodinných 
domech. Pro návštěvníky jsou připraveny například komentované prohlídky 
expozic stavebního a interiérového centra nebo přednášky, individuální od-
borné poradenství a konzultace spojené s vybavením domu tepelnými čer-
padly, solárními nebo fotovoltaickými panely, řízeným větráním s rekuperací 
popř. klimatizačním zařízením, nebo inteligentními systémy řízení.

Národní stavební centrum s.r.o. – pavilon P, stánek 107

Program Centra pasivního domu 
Na letošních veletrzích se můžete zastavit také na program Centra pasivního 
domu. Na stánku probíhá po celou dobu bezplatný poradenský servis, kde 
se můžete poradit s Vašimi představami a plány na bydlení či rekonstrukci! 
Chystáte se stavět, nebo rekonstruovat? Nechejte si poradit od expertů 
na pasivní domy - nezávisle, zkušeně a bezplatně. U našich poradenských 
stolů se vystřídá řada zkušených odborníků na pasivní domy z různých obo-
rů - architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, 
vzduchotěsnost, experti na dotace a financování. Na sobotu připravilo Cen-
trum pasivního domu program s názvem „Příběhy pasivních domů“. Pasivní 
domy očima jejich majitelů, architektů, projektantů a stavebních firem. Pří-
běhy lidí a jejich pasivních domů. Autentické dialogy a zkušenosti.

Poradenské centrum „Centrum pasivního domu“ – pavilon P, stánek 084

fairherald fairherald30 31



Bezplatné odborné poradenství
Pro všechny návštěvníky budou k dispozici po celou dobu ko-
nání veletrhů nezávislá odborná poradenská centra, kde po-
skytnou cenné rady a  informace renomovaní odborníci a  to 
zcela zdarma. Jejich návštěvou tak získáte možnost porovnání 
různých alternativ řešení konkrétních plánů na stavbu či rekon-
strukci, ale i aktuální informace o správných technologických 
postupech, aplikaci právních norem či energeticky úsporném 
stavění. Stranou pozornosti nezůstane ani problematika tech-
nického zařízení budov nebo ochrana dřeva.

Nová zelená úsporám a  Operační 
program Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR představí na Staveb-
ních veletrzích Brno novinky v programech 
Nová zelená úsporám a Operační program 
životní prostředí.
Poradenské centrum naleznete v pavilonu 
P, stánek 154

Nové materiály, technologické postupy, 
úspory energií, aktuální legislativa
Opravdu se všemi aspekty stavby či rekon-
strukce poradí nezávislé Stavební poraden-
ské centrum České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Poradenské centrum naleznete v  pavilonu 
P, stánek 152

Voda, topení, plyn, instalace i obnovitelné zdroje energie
V centru pozornosti poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů budou 
voda, topení, plyn, instalace a obnovitelné zdroje energie. 
Poradenské centrum naleznete v pavilonu P, stánek 153

Stavba cihlového pasivního domu svépomocí pohledem stavebníka
V sobotu 29. dubna od 11.00 hodin v sále P1 pavilonu P se koná přednáška 
Pavla Tesárka ze Svépomocí.cz, která je určena všem budoucím i současným 
svépomocným stavebníkům. Zájemci získají inspiraci a načerpají tipy z praxe 
od svépomocníka, který byl před několika lety v naprosto stejné situaci, v jaké 
se možná nacházíte právě teď Vy. Po dokončení prvního domu se rozhodl pro 
stavbu dalšího, tentokrát pasivního domu. Více informací naleznete zde

Krásná, zdravá a roz-
kvetlá zahrada
Milovníci zahradničení 
najdou inspiraci i  dobré 
rady na volné ploše K  - 
mezi pavilony P a F.
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Inteligentní domácnost se nerovná drahá
Řešení inteligentního bydlení přitom nemusí být vůbec drahé. Správný postup 
je takový, že se nejdříve definují potřeby uživatelů, následně se s ohledem na 
rozpočet hledá optimální řešení. Snížení nákladů se dá dosáhnout jednotlivý-
mi použitými atributy. Pokud jsme například ve fázi stavby nebo rekonstrukce, 
můžeme náklady ušetřit například při řešení ozvučení tím, že využijeme kvalitní 
vestavné reprosoustavy. Při správném nastavení dochází k úspoře energií a tím 
i nákladů.

Úspora energií vede k úspoře nákladů
Další jejich předností také je, že jeden systém nahrazuje několik samostatných 
systémů, ať už se jedná třeba o zabezpečení nebo vytápění. S  inteligentním 
řízení se nám nestane, že klimatizace bude obydlí chladit, a přitom bude za-
pnuté topení. Jednotný systém zároveň pomocí měřičů spotřeby řídí všechny 
technologie v domě, čímž dochází k sledování spotřeby energie a její následné 
optimalizaci. Další výhodou je, že se v domě nemusí topit po celý den i v situaci, 
že je dům přes den prázdný. Naopak jej lze nastavit tak, aby v době našeho 
návratu byl vytopen na určitou teplotu. Systém sám vyhodnotí, kdy je topení 
zapotřebí zapnout. Toto je pouze jeden z mnoha příkladů, jak dochází k úspoře 
energií a tím i nákladů. 

Variabilita řešení je samozřejmostí
Pokud se rozhodnete pro tzv. inteligentní řešení domácnosti, je zapotřebí přes-
ně definovat přání a požadavky uživatele tak, aby dům v maximální možné míře 
sloužit svým obyvatelům. Je zapotřebí přemýšlet racionálně, dům se vždy musí 
chovat tak, jak potřebujeme my. Software domu je řešen tak, že na základě pře-
dem definovaných podmínek řeší dílčí situace a běžný provoz za nás. Sofistiko-
vaný systém se dá průběžně přizpůsobovat aktuálním potřebám jeho uživatelů, 
nastavení přitom není definitivní, je možné jej kdykoliv přizpůsobit. Vypínači se 
přiřadí příslušné svítidlo nebo funkce, lze nastavit i tzv. scény nebo makra, kdy 
jedním tlačítkem je možné uskutečnit větší množství úkonů – například při od-
chodu jedním tlačítkem vypnete nepotřebné elektrické zařízení a zásuvky. Tím 
se dostáváme k další otázce, a sice k bezpečnosti.

Inteligentní domy zvyšují naše bezpečí
Další otázkou je problematika bezpečnosti, a to hned z několika aspektů – ať 
už se jedná o vnější bezpečnost – například kamerový systém, který hlídá bez-
pečí obyvatel domu před nechtěným vniknutím cizích osob, až po bezpečnost 
vnitřní, kdy různá čidla (například požární hlásič nebo hlásič oxidu uhelnatého) 
hlídají zdravé vnitřní klima. Systém také pomáhá předcházet škodám, například 
tím, že sám vyhodnotí možné nebezpečí, například při prasklém vodovodním 
potrubí dokáže sám vypnout hlavní přívod vody. Další samostatnou otázkou je 
například problematika bezpečnosti seniorů nebo malých dětí. 

Problematice tzv. chytrého bydlení bude na veletrzích věnována samostatná 
interaktivní expozice, která bude představovat vzorovou inteligentní domác-
nost, kde můžete prezentovanými řídícími systémy tabletem nebo telefonem 
ovládat například domácí spotřebiče, osvětlení, tepelné čerpadlo nebo vjezdo-
vou bránu. Projekt představí také elektromobil integrovaný do energetiky domu 
jako kompenzátor výkyvů spotřeby, nabíjený solárními panely spolu s hlavními 
bateriemi domu. To vše bude nejenom k vidění, ale především k vyzkoušení 
v reálných podmínkách na expozici v pavilonu F. Partnery projektu jsou společ-
nosti ABB, Aretti, BESTPARKETT, Carmen Flora, Marouk, Pražská energetika, 
Studio Jasyko a Veletrhy Brno.

Inteligentní domácnost naleznete v pavilonu F, stánek číslo 062.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/svb

Inteligentní a bezpečný dům 
není jen trendovou záležitostí

V současné době roste počet novostaveb a domů s inteligentní 
elektroinstalací, tzv. inteligentních řešení domácností. Jedná se 
pouze o trendovou záležitost, nebo je na nich přeci jenom něco 
zajímavého? Přednosti inteligencích domů jsou tvořeny hned ně-
kolika vzájemně se doplňujícími aspekty, ať už se jedná o úspo-
ru nákladů, bezpečnost nebo variabilitu nastavení systému.

fairherald fairherald34 35

http://www.bvv.cz/svb


Inspirace pro váš interiér na veletrhu MOBITEX
Vystavovatelé veletrhu nábytku a  interiérového designu MOBITEX představí 
novinky, ze světa nábytku, osvětlení a designu. Nabídku vystavovatelů dopl-
ňuje atraktivní poradenská centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku nebo 
představení tradičních českých výrobců nábytku. Nechybí ani soutěžní přehlíd-
ka studentských prací Grand Prix MOBITEX, která ukazuje neotřelý pohled na 
design. 

Technologie&design představí hned 
několik lahůdek
Špičkovou audiovizuální techniku jako sou-
část moderního interiéru tradičně představuje 
projekt Technologie&Design Studia Jasyko. 
Na co se můžeme těšit v letošním roce? Na 
nic menšího než na představení legendy špič-
kové audio techniky Bowers & Wilkins, která 
uvádí nový nejvyšší model 800 D3! Seznam-
te se s novou řadou nekompromisních ang-
lických reprosoustav, která přichází na trh po 
šesti letech intenzivního vývoje. Design snou-
bící absolutní technologii a naprosto nadča-
sový až futuristický vzhled nedává pochyby 
o kvalitě zvuku a image značky. Další lahůd-
kou je značka McIntosh s prémiovou řadou 
zesilovačů a dalších přístrojů pro stereo, do-
mácí kino i streamování. Naleznete v pavilonu 
F, stánek číslo 062.

Zdravotně nezávadný sedací a lehací 
nábytek
Tak, aby záda nebolela a  cena odpovídala 
kvalitě a  především zdravotní nezávadnosti 
poradí odborníci z Cechu čalouníků a deko-
ratérů. Naleznete v pavilonu F, stánek č. 001.

Kvalitní nábytek 
V poradenském centru Klastru českých ná-
bytkářů získáte ucelené informace nezbytné 
k nákupu kvalitního nábytku a získáte pře-
hled o českých výrobcích nábytku. Nalez-
nete v pavilonu F, stánek č. 001.

Aktuální trendy výrobců nábytku 
nabídne veletrh MOBITEX
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Od 26. do 29. dubna se uskuteční veletrh URBIS, který představí chy-
trá řešení pro města a obce. Na rozvoj této problematiky je v České 
republice alokováno 100 miliard, které je možno čerpat až do roku 
2020. Nabídku vystavovatelů doplní kvalitní doprovodný program ga-
rantovaný renomovanými partnery, jako je například vydavatelství 
Economia, Czech Architecture Week nebo CityOne.

Inovativní řešení vystavovatelů
Veletrh URBIS umožní zástupcům měst, 
obcí, firem, ale i  běžným občanům, se-
známit se s  různými variantami řešení 
a načerpat inspiraci z konkrétních již exis-
tujících řešení v jiných městech. 
Tematicky se bude věnovat třem základ-
ním okruhům, kterými jsou chytrá řešení 
pro úspory zdrojů, pro kvalitu života ve 
městech a  pro elektronickou veřejnou 
správu. 
Na stáncích vystavovatelů nebudou chy-
bět například řešení dopravní infrastruk-
tury, parkování, či přístupu k informacím. 
Naleznete zde také technologické mož-
nosti pro chytrá města, ať už se jedná 
například o využívání alternativních zdrojů 
energie v dopravě nebo veřejném osvět-
lení. Na venkovních plochách bude pre-
zentována komunální technika a městský 
mobiliář. 

Více informací naleznete na stránkách 
www.bvv.cz/urbis.

Zahajovací konference Czech Smart 
2017
Zahajovací konferenci s názvem Czech 
Smart 2017 - Touch the Future organizují 
Hospodářské noviny. Druhý ročník me-
zinárodní konference představí aktuální 
vývoj v oblasti chytrých řešení a možnosti 
jejich propojení s městským prostředím. 
Zásadním tématem budou také možnos-
ti financování smart projektů. Kompletní 
program a registrace jsou k dispozici zde. 

Inspirujte se příklady z  jiných měst  
s BE:ONE
V  další dny organizuje doprovodný pro-
gram s  názvem BE:ONE platforma Ci-
ty:One. Je připraven tak, aby účastníci 
získali přehled o novinkách v oblasti chyt-
rých měst ve středoevropském rozměru. 
Návštěvníci se také dozvědí, čím má cenu 
se zabývat a  jak snadné/složité je chytrá 
řešení zavést i ve Vašem městě či obci. 

Více informací naleznete zde >>

Veletrh 
chytr˘ch fie‰ení 
pro mûsta a obce

26.- 29.4. 2017
Brno - V˘stavi‰tû

servic enviservices technology environment

www.bvv.cz/urbis
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Veletrh URBIS nabídne chytrá 
řešení pro města a obce

http://www.bvv.cz/urbis
www.events.economia.cz
http://www.bvv.cz/urbis/urbis-2017/doprovodny-program/
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fairherald fairherald40 41

Brněnské výstaviště ve dnech 11.–14. května opět přivítá návštěvnic-
ky oblíbený blok veletrhů a výstav se zaměřením na hospodářská 
zvířata a myslivost. Tradiční Národní výstava hospodářských zvířat 
bude doplněna o první ročník Mezinárodního veletrhu pro živočiš-
nou výrobu ANIMAL TECH. Chybět nebudou ani hospodářské stroje 
a vzdělávací programy.

Významnou součástí Národní výsta-
vy hospodářských zvířat jsou přehlíd-
ky a  šampionáty hospodářských zvířat. 
Jejich kompletní přehled je zveřejněn na 
webu www.vystavazvirat.cz.

Celkově se na výstavišti představí na 
800 hospodářských zvířat včetně zhru-
ba stovky koní. Na expozicích návštěvní-
ci uvidí všechna česká národní plemena 
hospodářských zvířat, v pavilonu F bude 
možné navštívit včelařskou výstavu s pro-
dejem včelích produktů, budou se pro-
dávat i  farmářské a  regionální potraviny. 
Součástí „koňáckého“ doprovodného 
programu jsou ukázky vozatajství, práce 
chladnokrevníků a westernové ježdění.

Farma John Deere – volná plocha K
• Ukázky výcviku koní, westernových 

soutěží, prezentace hřebců
• Extreme trail
• Rančerské práce
• Koně amerických plemen paint horse, 

appaloosa, quarter horse
• Welsh pony
• Ukázky klasických i  nových wester-

nových disciplín ve spolupráci s Paint 
Horse Clubem ČR (ranch trail, ranch 
pleasure, horsemanship, halter)

• Módní přehlídky jezdeckého vybavení

Rožnění býka
V sobotu 13. května se 
bude na volné ploše 
rožnit býk od Českého 
svazu chovatelů mas-
ného skotu. Každý ná-
vštěvník bude mít mož-
nost absolvovat tento 
výjimečný gastrono-
mický zážitek.

Zpracování vepřo-
vého masa 
Správné zpracování 
vepřového masa před-
vede v sobotu i v neděli 
František Kšána mlad-
ší, pokračovatel rodinné tradice proslu-
lého pražského řeznictví a znovuobjevitel 
přeštického prasete.

Hospodaření s  vodou a  opatření 
proti suchu
V  termínu Veletrhů pro chov, myslivost 
a  krajinu absolvuje svou premiéru Vele-
trh udržitelného života v  krajině NATUR 
EXPO BRNO. Vysychání krajiny je doslo-
va den ode dne palčivějším problémem 
a zejména zemědělci, ale také obce, po-

třebují co nejvíce informací o  jeho řeše-
ní. Proto byl tento veletrh zařazen právě 
k chovatelským akcím. Expozice vystavo-
vatelů NATUR EXPO BRNO najdou ná-
vštěvníci v pavilonu F, kde bude umístěno 
také pódium pro odborný doprovodný 
program a centrální expozice. Důležitým 
bodem doprovodného programu je čtvr-
teční konference Změna klimatu – hrozba 
nebo příležitost pro naši krajinu. Na akci 
spolupracují odborné instituce a  vysoké 
školy.

Přes osm stovek hospodářských 
zvířat na brněnském výstavišti

Výběr z doprovodného programu
•  národní šampionáty masného a do-

jeného skotu
• ukázka normandského skotu
• ukázka kolekce dojeného skotu
• přehlídka a hodnocení prasat
• přehlídka ovcí a koz
• soutěžní přehlídka plemenných býků

Více informací zde >> 

http://www.vystavazvirat.cz
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/nvhzzt-2017/doprovodny-program/
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mi hrdiny Václav Chaloupek přijede do 
Brna se svou novou knihou Doteky pří-
rody, kterou si budou moci zájemci ne-
chat podepsat. Mimo jiné budou moci 
zhlédnout výstavu jeho fotografií. 

Výhodné vstupné pro autobusové 
zájezdy i jednotlivce
Stejně jako v  minulých ročnících při-
cházejí organizátoři s  výhodnými pod-
mínkami pro organizované autobusové 
zájezdy. Hlavním benefitem je přede-
vším snížené vstupné, které je pro leto-
šek stanoveno na 60 korun. Individuální 
návštěvníci si mohou koupit výhodnější 
vstupenky přes web, kde stojí 110 korun.

Aktuální informace na webových strán-
kách www.vystavamyslivosti.cz.

Myslivost je zálibou mnoha zemědělců a  patří k  činnostem, kte-
ré pečují o život v krajině. Národní výstavy myslivosti tak nabídne 
široký sortiment od potřeb pro myslivost po pobyt v přírodě, tro-
feje, preparáty, interiérové doplňky, pódiový program a nejrůznější 
ukázky. Myslivost se bude prezentovat také jako péče o volně žijící 
zvěř. V provozu bude oblíbená myslivecká restaurace se zvěřinový-
mi specialitami. 

Fauna Grónska v pavilonu F
Ve spolupráci se Safari Club International 
budou na letošní Národní výstavě mysli-
vosti vystaveny preparáty zástupců grón-
ské fauny, například pižmoň nebo polární 
sob. Toto téma bude doplněno výstavou 
fotografií a mezi přednášejícími se objeví 
zástupce Lovecké arktické společnosti. 

Vystaveni budou i  představitelé české 
fauny a oceněné trofeje. Na stánku Sa-
fari Club International bude možné také 
ochutnat zvěřinové speciality.

Nová kniha Václava Chaloupka
Kameraman, režisér, ochránce přírody 
a tvůrce známých večerníčků se zvířecí-

Laserová střelnice, vystoupení 
trubačů i fauna z Grónska

Výběr z doprovodného programu
•  Doc. Ing. Dr. Josef Nečas – výstava 

obrazů
• Historie a současnost bílých jelenů
• Lesní pedagogika
• Výstava včelařů
• Lukostřelba Lusien Trans
• Laserová střelnice
•  Dřevorubecká show TIMBERSPORTS®

•  Vystoupení trubačů, sokolníků, před-
vádění práce loveckých psů

• Ukázky vábení

http://www.vystavamyslivosti.cz
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14. mezinárOdNí veletRh oBranNé  
a bezpečnOstní techNiky

SoLUtiOnS 
  FoR SecURity

7
9. mezinárodní veletrh 
korozivzdorných ocelí

17.–18. 5. 2017
Výstavište Brno Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1
CZ – 603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 720
Fax: +420 541 153 044
E-mail: stainless@bvv.cz
www.bvv.cz/stainless

Ve dnech 17. až 18. května 2017 se na brněnském výstavišti usku-
teční devátý ročník mezinárodního veletrhu korozivzdorných ocelí 
STAINLESS 2017. Veletrh je určen především specialistům z ocelář-
ského průmyslu a jejich obchodním partnerům.

Jde o  vysoce specializované meziná-
rodní setkání výrobců, subdodavatelů, 
obchodníků, zpracovatelů a  dodavatelů 
zařízení působících v oboru korozivzdor-
ných ocelí. STAINLESS je tak ideální pre-
zentační a  komunikační platformou ze-
jména pro zájemce o český, slovenský, 
rakouský a polský trh.
 
Veletrh navštěvuje vysoce kvalitní ná-
vštěvnická klientela ze čtyřiceti zemí Ev-
ropy a  Asie, o  čemž svědčí mimo jiné 
také mezinárodnost – 76 % vystavovate-
lů a 36 % návštěvníků je právě ze zahra-
ničí. Na brněnském výstavišti se tak na-

bízí unikátní příležitost navázat a upevnit 
kontakty s  potenciálními kooperačními 
partnery a odběrateli
 
Letos se bude STAINLESS konat opět v mo-
derním pavilonu V a zájem o účast projevilo 
již na sto třicet vystavovatelů z dvaceti čtyř 
zemí. Kromě tradičních vystavovatelů z Ně-
mecka, České republiky, Itálie, Indie či Pol-
ska jsou mezi nimi nově také firmy z Ruska, 
Švédska, Slovenska, Chorvatska a Norska. 
Z  těch nejvýznamnějších jmenujme napří-
klad ThyssenKrupp, ACERINOX, Aperam, 
Italinox, Marcegaglia, Stappert, Maxim Tu-
bes, India Steel Works a další.

http://etickets.bvv.cz
http://www.bvv.cz/stainless


O víkendu 20.–21. května 2017 se na brněnském výstavišti v pavilonu B 
uskuteční 36. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků 
a přírodnin MINERÁLY BRNO. Na výstavu je přihlášena řada vysta-
vovatelů z  České republiky i  ze zahraničí. Abychom vás navnadili, 
vybrali jsme pro vás několik zajímavostí od našich vystavovatelů.

Amazónico design
Mnoho dam při 
návštěvě výstavy 
neodolá a  rozšíří 
svou sbírku šper-
ků. Pokud mezi ně 
patříte i vy, zastav-

te se u Petry Dobešové, která pod znač-
kou Amazónico design vytváří ozdoby 
z polodrahokamů a amazonských plodů.

Abraka Gabra
Spojení cínu a mi-
nerálů nabízí origi-
nální šperky znač-
ky Abraka Gabra. 
Jejich autorka, Ga-
briela Radová, na-
bídne na květno-

vých Minerálech Brno kromě tradičních 
náušnic a náhrdelníků také často poptá-
vané brože či spony na opasek.

Šperkové-kameny.cz
Vyrábíte si raději vlast-
ní šperky a sháníte do 
nich vhodné kameny? 
Pak vás určitě zaujme 
sortiment firmy Jana 

Čepelíka. Ta na výstaviště přiveze novin-
ky přímo ze Spojených států amerických. 
Těšit se můžete třeba na tyrkysy z Arizo-
ny a Nevady, dendritické acháty z Orego-
nu nebo americké wonder shone.

BLAHA
Pokud upřed-
nostňujete surové 
minerály, přijďte si 
prohlédnout na-
bídku firmy Blaha, 
která dováží do 

České republiky minerály a  polodraho-
kamy především z  Brazílie, ale i  z  Afri-
ky, Asie nebo Ameriky. V nabídce spo-

lečnosti ale nechybí ani drahé kameny 
broušené do různých tvarů – například 
figurek nebo srdcí.

Přírodniny – Vedral
Nejen mineralogo-
vé si přijdou před-
poslední květnový 
víkend na výstaviš-
ti na své. Potěšíme 

i sběratele zkamenělin. Ty přiveze do Brna 
tradičně firma Přírodniny – Vedral. Koupit si 
budete moct české i  zahraniční exponáty 
vysoké kvality.

O vystavovatelích a jejich nabízeném sor-
timentu se dovíte více v Zajímavostech
vystavovatelů na www.mineraly.cz.

Tradiční mezinárodní soutěž vín GRAND PRIX VINEX bude opět ter-
mínově propojena s výstavou MINERÁLY BRNO. Návštěvníci tak bu-
dou mít možnost nejen obdivovat a nakoupit šperky či kameny do 
sbírky, ale také ochutnat vína přihlášená do 24. ročníku  soutěže. 

Souběžně s  výstavou Minerály Brno se 
na galerii pavilonu B bude konat veřejná 
ochutnávka soutěžních vín. Loňského 
ročníku se zúčastnil rekordní počet vzor-
ků a  přihlašovatelů. Nejinak tomu bude  
i  letos. Na Soutěži se představí široká 

škála kvalitních vzorků od domácích i za-
hraničních pěstitelů.

Ochutnávka soutěžních vín je otevřena 
návštěvníkům a  vystavovatelům MINE-
RÁLY BRNO.

MINERÁLY BRNO: 
pět vystavovatelů, 
které byste neměli minout

Ochutnávka vín 
na GRAND PRIX VINEX 2017
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http://www.bvv.cz/mineraly-brno/mineraly-brno-2017-05/zajimavosti-vystavovatelu/dobesova/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/mineraly-brno-2017-05/zajimavosti-vystavovatelu/cepelikovi2/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/mineraly-brno-2017-05/zajimavosti-vystavovatelu/abraka-gabra1/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/mineraly-brno-2017-05/zajimavosti-vystavovatelu/mineraly-blaha2/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/mineraly-brno-2017-05/zajimavosti-vystavovatelu/prirodniny-vedral9/


Tradice pokračuje, i v letošním roce bude 
hostit areál brněnského výstaviště největší 
studentskou akci – BRNĚNSKÝ MAJÁ-
LES. Na této akci nesmíte chybět! Skvělá 
atmosféra, bezchybná organizace, jedi-

nečný hudební zážitek. Na takový stan-
dard jsme u  této akce zvyklí z minulých 
let. Jaký bude letošní ročník? Přijďte se 
přesvědčit 6. května 2017.
www.brno.majales.cz

BRNĚNSKÝ MAJÁLES 6. 5. 2017
fairherald fairherald48 49

Animefest – největší a nejstarší 
festival japonské kultury v ČR.
Víkendový program zahrnuje exklu-
zivní premiéry japonských animo-
vaných filmů, zajímavé i zábavné 
přednášky na různorodá témata, 
soutěže, hry, workshopy a další do-
provodný program.

www.brno.majales.cz
http://www.animefest.cz
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Stvořeno pro 
nová poznání
Výstaviště Brno

http://www.nejlepsi-prostor.cz
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Změna termínů vyhrazena

2017 duben–prosinec
26.–29. 4. Stavební veletrhy Brno  

26.–29. 4. DSB 

26.–29. 4. MOBITEX

26.–29. 4. URBIS

7.–10. 5.
25. výroční sjezd České 
kardiologické společnosti

11.–14. 5. 
Národní výstava 
hospodářských zvířat

11.–14. 5. Národní výstava myslivosti

11.–14. 5. NATUR EXPO BRNO

11.–14. 5. ANIMAL TECH

17.–18. 5. Stainless

19.–21. 5. Animefest

20.–21. 5. MINERÁLY BRNO

20.–21. 5. GRAND PRIX VINEX

25.–27. 5. InDent

31. 5.–2. 6. IDET

31. 5.–3. 6. PYROS

31. 5.–3. 6. ISET

16.–17. 6. ModellBrno

24.–25. 6. PROPET

24.–25. 6. INTERCANIS

24.–25. 6. INTERFELIS

19.–21. 8. STYL

19.–21. 8. KABO

7.–8. 9. Zelený svět 2017

19.–22. 9. REHAPROTEX

23.–24. 9.
Moravskoslezská národní 
výstava psů

9.–13. 10. MSV

9.–13. 10. Transport a Logistika

9.–13. 10. ENVITECH

21. 10. MotorTechna Brno

31. 10.–3. 11. GAUDEAMUS

31. 10.–3. 11. WOOD-TEC

9.–12. 11. Caravanning Brno

10.–12. 11. SPORT Life

10.–12. 11. Dance Life Expo

10.–12. 11. IN-JOY

18.–19. 11. MINERÁLY BRNO

24.–25.11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání

8.–17. 12.  Vánoční trhy

Celoročně EDEN 3000

2018 leden–březen
13.–14. 1. Národní výstava psů 

17. 1. Zelená burza

18.–21. 1. GO

18.–21. 1. REGIONTOUR

3.–4. 2. DUO CACIB

17.–19. 2. STYL

17.–19. 2. KABO

27. 2.–3. 3. SALIMA/VINEX

27. 2.–2. 3. MBK

27. 2.–2. 3. INTECO

27. 2.–2. 3. EmbaxPrint

8.–11.3. MOTOSALON

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/propet/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/intercanis/
http://www.bvv.cz/propet/
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/
http://www.bvv.cz/dsb/
http://www.bvv.cz/mobitex/
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/
http://www.bvv.cz/animal-tech/
http://www.bvv.cz/stainless/
https://www.animefest.cz
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.grand-prix-vinex.cz
http://www.bvv.cz/indent/
http://www.modellbrno.cz
http://www.bvv.cz/idet/
http://www.bvv.cz/pyros/
http://www.bvv.cz/iset/
http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/
http://www.bvv.cz/urbis/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.green-world.info/
http://www.bvv.cz/rehaprotex/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.bvv.cz/transport-logistika/
http://www.bvv.cz/envitech/
http://www.motortechna.tode.cz
http://www.gaudeamus.cz
http://www.bvv.cz/wood-tec/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
http://www.bvv.cz/sport-life/
http://www.bvv.cz/dance-life/
http://www.bvv.cz/in-joy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/vanocni-trhy/
http://www.bvv.cz/stavebni-centrum/
http://www.zelena-burza.cz
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/duo-cacib/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/salima/
http://www.bvv.cz/mbk/
http://www.bvv.cz/inteco/
http://www.bvv.cz/embaxprint/
http://www.bvv.cz/motosalon/
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.kardio-cz.cz/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
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