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Zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele veletrhů a výstav BVV

Brno ve znamení
Re:publiky
MOTOSALON 2018: PŘIJĎTE SE
PROJET V JEDNÉ STOPĚ
Půl roku na cestách
Pozvánka na veletrhy STYL a KABO
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Veletržní sezonu na brněnském výsta-

První březnový víkend patří tradičně motocyklům a MOTOSALONU, který se střídavě

višti začíná pravidelně duo cestovatel-

koná v Praze a v Brně. S návštěvností více než 60 tisíc osob patří k návštěvnicky

ských veletrhů GO a REGIONTOUR.

nejatraktivnějším akcím brněnského výstaviště. Díky vyššímu zájmu vystavovatelů

Zatímco REGIONTOUR je největší

se veletrh rozroste do pavilonů P a F. Současně se bude konat kontraktační výstava

přehlídkou českých regionů, slou-

pro optiky OPTA.

žících k propagaci incomingového

V době příprav veletrhu AMPER stihneme ještě uspořádat prodejní výstavy PRODÍTĚ

cestovního ruchu, veletrh GO naopak

a SVĚT ŽENY. Hostující AMPER, Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,

představuje zajímavé turistické desti-

automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, v režii Terinvestu je nejvýznam-

nace v zahraničí. Veletrhy pak vhodně

nějším veletrhem daného oboru ve střední Evropě. Přestěhoval se z Prahy do Brna

doprovází cestovatelský přednáškový

z důvodu lepší vybavenosti brněnského výstaviště a bude se zde konat již po osmé.

festival GO KAMERA.

Zatímco v některých pavilonech budou probíhat výše uvedené akce, v těch ostatních

Ti, kteří se nerozjeli na olympiádu do Jižní Koreje, mohou najít sportovní a olympij-

a na venkovních výstavních plochách se bude připravovat plošně největší

ské vyžití v olympijská vesnici, která v režii olympijského výboru vyrostla v pavilonu

výstavní akce v České republice, kdy budou zaplněny všechny plochy výstaviště.

Z a jeho okolí po dobu konání olympijských her v Pchjongčangu.

Veletrhem zemědělské techniky TECHAGRO, který se zařadil jako třetí největší

Jarní sezonu lze nazvat bez přehánění dobou „z veletrhu do veletrhu“. Kontraktační

evropská výstava svého druhu, vyvrcholí na brněnském výstavišti jaro.

veletrh STYL/KABO nabídne oblečení a obuv pro nadcházející sezonu podzim/
zima. A hned následně se po dvou letech na brněnské výstaviště vrací veletrhy
SALIMA, VINEX, MBK a INTECO.
Již předešlé ročníky vyprofilovaly novou SALIMU s převažujícím segmentem potravinářských technologií a se snižujícím se podílem potravinářských výrobků na
bázi velkoobchodu. Klasická SALIMA jako přehlídka potravin je určena odborníkům z oblasti potravinářství, potravinářského velkoobchodu a gastronomie. SALIMA
TECHNOLOGY je určena pro zpracovatelských potravinářský průmysl a představí

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

novinky v oblasti automatizace a robotizace. Potravinářský veletrh SALIMA je nově
doplněn o Festival chutí, na kterém se představí vinaři, české a moravské minipivovary, regionální potraviny a zahraniční gastronomické speciality. Festival je určen pro
širší veřejnost.
Současně se souborem potravinářských veletrhů se tradičně koná Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, který oslaví svůj jubilejní 30. ročník. Důvodem sepětí
obou akcí je těsná technologická návaznost obalové a tiskařské techniky právě na
potravinářský průmysl, byť užití obou technologií je daleko širší.

■
■
■
■
■
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Nový koncept veletrhů GO
a REGIONTOUR se osvědčil
Novou veletržní sezonu brněnského výstaviště tradičně otevřely lednové
veletrhy GO a REGIONTOUR, které se návštěvníkům představily v nové
koncepci.
Centrem dění se stal pavilon P, zatímco sousední pavilon F ožil zážitkovým
festivalem. Veletrhů cestovního ruchu
GO a REGIONTOUR 2018 se zúčastnilo
860 vystavujících firem z 26 zemí, prezentovaly se všechny kraje České republiky a sedm krajů Slovenska. Za čtyři dny
si veletrhy prohlédlo více než 30 tisíc návštěvníků – profesionálů v cestovním ruchu, zástupců státní správy, samosprávy
a především koncových klientů.
Klíčovým tématem odborného doprovodného programu byly moderní technologie v cestovním ruchu. Ty stále častěji využívají města a obce k propagaci
turistických cílů. Veletrhy představily aplikace, které umí naplánovat výlety, ale
také virtuální brýle, díky kterým si lze
prohlédnout vzdálené kouty světa.
Na regionální gastronomii se už pošesté zaměřil gastronomický festival RegFoodFest s ochutnávkami a prodejem
oceněných regionálních potravin, krajových specialit, vína, piva i skvělé kávy.
Špičkovou regionální gastronomii představil projekt zážitkové restaurace, ve

kterém se během čtyř dnů předvedli kuchařští mistři z devíti vyhlášených brněnských restaurací.
Naproti tomu festivalový pavilon F nabízel
lezeckou stěnu, bobovací dráhu, vybavení jachet a obytných automobilů. Součástí veletržního programu byl 21. ročník
festivalu filmů, fotografií a knih o cestování GO KAMERA 2018 s ústředním tématem Afrika. Největší cestovatelský
maraton v České a Slovenské republice přivítal během čtyř
dnů několik desítek zajímavých osobností, mezi
nimi třeba
horolezce
Radka Jaroše, spisovatele a poutníka Ladislava
Ziburu, výtvarníka Davida Černého
nebo mořeplavce Rudolfa Krautschneidera.
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Festival Re:publika 1918–2018 se uskuteční v termínu od 26. května do 17. června
a bude připomínat nejen československé výročí, ale i devadesát let od Výstavy soudobé kultury v Československu, respektive založení brněnských
veletrhů.
„V rámci projektu 100 let 100 knih vybereme také 100 nejlepších knih, které
byly vytvořeny v posledních sto letech.
Věty, verše a myšlenky významných
autorů umístíme do prostoru města,“ přibližuje kreativní ředitel festivalu
Re:publika 1918–2018 Pavel Anděl další z festivalových projektů. Ten bude
v rámci festivalu umístěn v pavilonu
Morava.

Brno ve znamení Re:publiky
Letošní rok se ponese v duchu oslav stého výročí založení Československa a bohatý program připravuje i Brno, které na přelomu května a června
uspořádá festival Re:publika 1918–2018. Na co se mohou Brňané i turisté
těšit? S nadsázkou řečeno, na cestování časem do počátku české státnosti.

Díky festivalu Re:publika 1918–2018
bude také částečně zpřístupněn prostor veletržního divadla navrženého
architektem Emilem Králíkem, kde vystupovali Voskovec s Werichem. Organizátoři budou mimo jiné vzpomínat
i na stoletou historii československého
sportu. Kromě toho bude vybudováno jedenáct reálných sportovišť, kde si
návštěvníci vyzkouší originály i repliky
„Jde o retrospektivní projekt s podtitu- sportovních pomůcek tak, jak se vyvílem Brno – lidé – století, jehož cílem bude jely v posledních sto letech.
připomenout klíčové okamžiky československé historie, zmapovat a oslavit ná- Součástí festivalu bude i zajímavý prorodní historii, uměleckou tvorbu, vědu, jekt Největší československé rande.
vzdělání a zábavu. Neopomene ani du- Do Brna se sjede celkem 1918 nechovní rovinu a společenské hodnoty. zadaných žen a mužů ze seznamek,
Bude to největší akce letošního roku,“ přičemž získají jedinečnou příležitost
vysvětlil primátor města Brna Petr Vokřál seznámit se úplně jinak, než bylo dona veletrhu GO/REGIONTOUR.
posud běžné.
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BRNOPAS
V roce 2017 byl spuštěn projekt turistické karty BRNOPAS, která návštěvníkům nabízí zvýhodněné vstupy do turisticky zajímavých míst a poskytuje rady,
jak efektivně strávit čas v Brně. Cílem
pro rok 2018 je rozšířit nabídku o další
zajímavé objekty a instituce. Nabídka
prezentovaná na webu GOtoBRNO.cz
a v tištěné české i anglické brožuře bude
postupně aktualizována. Využít turistické
karty mohou i obyvatelé Brna, kterým
bude v roce 2018 určena speciální časově omezená nabídka.

11

OPEN HOUSE
14. dubna 2018
Myšlenkou projektu Open House je zpřístupnění dosud nedostupných míst.
Jedná se o budovy architektonicky významné, kancelářské a administrativní
komplexy, industriální budovy či budovy
s nezvyklým výhledem na město. Inspirací jsou obdobné úspěšné projekty ve
světových metropolích, jakými jsou například Chicago, Londýn či Vídeň.
GOURMET BRNO 2018
V pořadí třetí ročník akce Gourmet Brno

si dává za cíl hodnotit gastronomické podniky v několika kategoriích – restaurace, vinárny, pivnice, bary, kavárny
a cukrárny. Výsledkem pak bude tištěná
i digitální brožura Gourmet Brno, rubrikovaná štítky na vegetariánské, veganské, bezlepkové apod. nabídky. Plánuje
se také rozšíření o jednu kategorii, a to
o místa kvalitní gastronomie napříč Jihomoravským krajem.
JANÁČKOVO BRNO
Janáčkovo Brno je projekt mapující život
a dílo významného skladatele. Centrem

fairherald

veškerých informací je nový webový portál www.leosjanacek.eu, který představuje brněnské aktivity a nabídky s ním
spojené – brněnské janáčkovské instituce, festival Janáček Brno, suvenýry,
informace a obrazové materiály k plánované stezce Po stopách Leoše Janáčka, která prezentuje lokality spojené se
skladatelovým životem a profesními aktivitami. Rozšířila se také nabídka prezentačních předmětů se značkou Janáček
Brno. Jedna kolekce (pexeso, čokolády,
dětská trička, pohlednice) je založená na
grafických prvcích výtvarnice Venduly
Chalánkové, která podle historických fotografií z archivu Leoše Janáčka zpracovala vlastní vyobrazení skladatele a jeho
blízkých a k tomu navíc postavy z opery
Příhody lišky Bystroušky. Druhá kolekce
(psací sada, trička, klíčenky, tácky pod
nápoje, pláštěnky atd.) vychází z motivů
Janáčkových nápěvků mluvy – zápisů
situací a útržků hovorů včetně notového
záznamu, které si skladatel více než třicet let zaznamenával do svých deníků.
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Půl roku na cestách
Vyrazit na půl roku na cesty, ve speciálně upraveném Volkswagenu, a bezstarostně se toulat po Evropě s co nejnižšími náklady. To je lákadlem většiny
z nás, bohužel tíživá realita nedostatku času a financí způsobí, že takový plán
zůstane jen u představ. Alžběta a Jakub Žídkovi jsou ovšem příkladem, že
cestu zrealizovat opravdu jde.
„Loňský rok jsme cestovali šest měsíců
ve speciálně upraveném Volkswagenu LT.
Chtěli jsme změnit způsob života, nejen
pořád pracovat, ale i trochu cestovat. Auto

bylo uzpůsobené k tomu, abychom v něm
mohli spát, vařit i pracovat,“ vysvětlovala
Alžběta na přednášce zvané Nomádi na
veletrhu GO/REGIONTOUR.

„Na začátku března jsme vyrazili na sever Itálie, dál pokračovali po jižním pobřeží Francie, do Španělska, na skok do
Maroka, pak zpět přes Portugalsko a po
západním pobřeží Francie. Potom jsme
se vydali na sever Německa, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Mezitím jsme
se na chvíli vrátili do České republiky na
kamarádovu svatbu a za týden pokračovali jihovýchodním směrem do Bulhar-

ska, Rumunska atd.,“ doplnil Jakub.
Partnerská dvojice projela celkem 22
zemí, najela 21 000 km a utratila 130 000
Kč, přičemž 100 000 Kč rovnoměrně
spolkly náklady na naftu a jídlo. Zbytek
se rozložil mezi poplatky, vstupy, internet
a podobně. Internet byl totiž jednou z důležitých věcí, aby mohli při svých cestách
dál pracovat.

fairherald
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„Cesta se dala skloubit s prací. Pohybuji se
kolem natáčení propagačních videí a své
klienty jsem půl roku připravoval na to, že
odjedu. Každopádně jsem byl střídavě na
internetu, takže někteří ani nezjistili, že jsem
byl pryč,“ vysvětlil Jakub.

našetřit peníze. Snížit osobní rozpočet na
minimum, přivydělávat si, prodávat zbytečnosti, které doma už nevyužijete. Pak
hledat správné auto, které je dostatečně
prostorné a spolehlivé. Dvojice koupila
Volkswagen LT z roku 1997 za 7000 eur a
byl to jejich největší výdaj nad rámec půlPro své případné následovníky mají Alž- ročního rozpočtu 130 000 Kč. Vůz podroběta s Jakubem pár tipů. Základem je bili důkladné technické kontrole, upravili in-
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teriér a v průběhu cestovatelského půlroku
se na něm neobjevila žádná závada. Dalším důležitým krokem je domluvit si práci.
V současnosti není pojem home office tak
cizím slovem jako před lety a možnosti pracovat z domu využívá řada lidí. Tak proč,
s nadsázkou řečeno, nezkusit road office?
Samozřejmě je mnohem snazší vypořádat
se s prací, pokud je člověk samostatně vý-

fairherald

dělečný, ale v každém případě se nejedná
o nepřekonatelnou překážku. Dvojice si
pak zařídila očkování, pojištění, sehnala za
sebe náhradu do bytu a vyrazila na cestu
po Evropě, ze které má videozáznamy, tisíce fotografií a bohaté vzpomínky, o kterých
po svém návratu vypraví i na přednáškách.
Foto: www.hugoamy.cz
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Čtvrtstoletí veletrhů módy
STYL a KABO
Premiéry kolekcí pro příští sezonu, trendy v podání módních expertů, B2B
jednání a exkluzivní přehlídky. Veletrhy STYL a KABO slouží módní branži
dvakrát ročně už celých 25 let. V únoru bude v hlavní roli móda pro sezonu
podzim-zima 2018/2019 a poprvé se aktivně zúčastní i módní bloggerky.
Předchozí veletrhy STYL a KABO se nesly
v duchu jubilejního padesátého ročníku, ty
letošní naopak oslaví čtvrtstoletí fungující
formát dvou veletrhů v roce. Před pětadvaceti lety se na brněnském výstavišti uskutečnil první ročník veletrhů věnovaných
výhradně textilu, obuvi, kožené galanterii
a bižuterii. Na českém trhu šlo o novinku,
která vycházela vstříc sílící poptávce po
kontraktačních setkáních.
Nápad se osvědčil a v únoru se uskuteční
už 51. ročník veletrhů STYL a KABO. Obchodníci si prohlédnou nové kolekce pro
nadcházející podzim a zimu a vedle tradičních účastníků je osloví také řada nováčků.
Na veletrhu STYL třeba luxusní německé
domácí oblečení, plavky, plážová a volnočasová móda značky Plantier, poprvé
budou vystavovat také dvě německé návrhářky s vlastními značkami. Představí se
dvě řecké značky prádla, plavek a domácího oblečení: Pink Label a Pen.ky. Italská
firma Emme Evolution přiveze do Brna kolekci značky Pregiò Couture, která repre-

zentuje elegantní a funkční dámské svrchní
oděvy – parky a bundy. Ze Srbska dorazí
džínová móda Conto Bene Jeans a z Polska například dámská móda Dunka nebo
pánská konfekce Folstop. Nabídku rozšíří
i několik dodavatelů textilu a oděvů z Indie
a Pákistánu.
Poprvé přijedou vystavovat také někteří menší čeští výrobci. Pod značkou Carri
BOOm se skrývá mladistvé oblečení pohodlných střihů – trička, šaty, mikiny a sukně ušité z bavlny s elastanem. Firma DivaModa představí kolekci extravagantní
dámské módy Mexton. Kratochvil Styl je
značkou dámské konfekce originálního
designu a firma Angra CZ do Brna přiveze pokrývky hlavy. Chybět nebudou
ani dodavatelé finálních výrobců. Společnost CNM textil přijede s nabídkou
inkjetového tisku na přírodní materiály
bavlnu a len a veletržní premiéru bude
mít společnost Stick, jedna z největších vyšívacích firem na Slovensku
s vlastním programovacím studiem.
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Také KABO rozšíří tradiční nabídku o nové značky. Z Řecka se můžeme těšit na obuv S.Pietro a z Pákistánu na tři firmy s koženou galanterií,
opasky a rukavicemi. Poprvé bude vystavovat česká společnost Medico
prevent, která se zaměřuje na pohodlnou a zdravotní obuv zahraničních
značek: BF jsou kožené pantofle pro celou rodinu se speciální technologií
pro měkčí nášlap, Szamos je tradiční maďarská značka vysoce kvalitní
dětské obuvi, Medico je zdravotní dětská obuv, pod značkou Trek najdete ruskou celokoženou outdoorovou obuv do náročných přírodních
podmínek a obuv Klartex je určena pro každodenní nošení. V segmentu
kabelek, tašek a batohů zaujme hravá kolekce značky Sammao i nabídka společnosti Lilió, která využívá florální motivy.
DOPROVODNÝ PROGRAM
V doprovodném programu nepřehlédněte dvě novinky:
Speciální přehlídka Bloggers & Designers Show
V prvním bloku přehlídky budou představeny trendy pro příští sezonu
očima módních bloggerek, které budou vybírat trendové kousky přímo
z kolekcí vystavovatelů. V druhé části se účastníci mohou těšit na autorské kolekce českých i zahraničních návrhářů.
Speciální přehlídka se uskuteční v neděli 18. února od 18 hodin a zvána je i veřejnost, vstupenky v ceně 350 korun si můžete zakoupit na
www.bvv.cz/styl-kabo.
Poradenské centrum STYL
Další novinkou bude poradenské centrum v pavilonu P. Návštěvníci i vystavovatelé zde v sobotu a v neděli budou moci bezplatně využít přítomnosti odborníků a probrat s nimi své dotazy na různá témata: Správné označování materiálového složení dle Nařízení 1007 (bambus, Lycra,
Coolmax), vše o symbolech údržby, velikostního sortimentu oděvů a jejich značení dle nové EN, reklamace z pohledu výrobce/prodejce/soudního znalce (vč. legislativy a praktických problémů) a dotazy v souvislosti
s ochranou spotřebitele.
V doprovodném programu veletrhů samozřejmě nechybí tradiční kontraktační módní přehlídky, semináře Martina Kárycha nebo nizozemské
návrhářky Ellen Haeser.
>> Podrobný doprovodný program
>> STYL – vystavovatelé se představují
>> KABO – vystavovatelé se představují
>> Průvodce návštěvníka
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VYCHUTNEJTE SI

SALIMA
MENU
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SALIMA představí technologie
i prezentaci potravin a nápojů
Každý, kdo se zajímá o gastronomii a potravinářství, by si neměl nechat ujít
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA. Uskuteční se na brněnském
výstavišti od 27. února do 2. března a doplní jej další veletrhy z příbuzných
oborů. Vinaře potěší VINEX, pro pekaře a cukráře je určen veletrh MBK,
zařízení pro obchod, hotely a různá stravovací zařízení budou prezentována na veletrhu INTECO. Poprvé se letos uskuteční i Mezinárodní veletrh potravinářských technologií SALIMA Technology. Novinkou je Festival
chutí. Veletrhy doplní také Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint,
který oslaví již 30. ročník.

MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÉ
VELETRHY

27. 2.–2. 3. 2018
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
WWW.SALIMA.CZ

Prezentace potravin a nápojů v pavilonu A
Pavilon A bude tradičně patřit dodavatelům masa, potravinářských přísad, čajů,
kávy, alkoholických i nealkoholických
nápojů či cukrovinek. Prezentovat se budou české i exotičtější produkty. Těšit se
můžete například na řecké či indonéské
speciality. V doprovodném programu se
představí známí kuchaři a uskuteční se
také gastronomické soutěže.
Technologie najdete v pavilonu V
Nové technologie v potravinářských oborech představí veletrh SALIMA Technology. Návštěvu by si tak neměli nechat ujít
zájemci o novinky a trendy v oblastech
automatizace a robotizace. Prezentovat
se budou například firmy Asseco Solutions, AWH, Bohemilk, CEIA, ELIN, Ishida,
Keiblinger, KONEKO marketing, PANINI,
Stäubli Systems nebo VAC-STAR.

fairherald

22

23

Nechybí ani MBK
a INTECO
Potravinářské veletrhy nezapomínají ani
na pekařství, cukrářství či vybavení pro
restaurace a provozovny. Prvním dvěma
zmiňovaným oborům
je věnován veletrh
MBK. Představí se
například firmy Jarospol, Kornfeil, J4, TOPOS či TenArt. Uskuteční se také soutěž
Pekař roku 2018 – Junior, a to ve spolupráci se Svazem pekařů a cukrářů v ČR.
Na veletrhu INTECO se představí firmy
BUKOTEC, Eiskon, Hraspo, GASTRO
MACH, GOZ Gastro, Maláč, MONTYCON gastro, RETIGO, UNIS COOL.
Odborný program zaměřený na konkurenceschopnost a podporu exportu
K veletrhu SALIMA patří také odborný
doprovodný program. Uskuteční se Me-

zinárodní konference FOOD FORUM,
které se zúčastní například ministr zemědělství České republiky Jiří Milek. Konat
se bude dále seminář podpory podnikání a exportu, který organizuje Česká
exportní banka, nebo seminář Jak se
stát dodavatelem řetězců, pořádaným
Svazem obchodu a cestovního ruchu.
Zajímavá bude také konference Jak na
export, kterou organizuje společnost
EXPANDIST a vystoupí na ní například
zástupci Google Česká republika nebo
Procter&Gamble.
Jubilejní EmbaxPrint
Společně s veletrhy se
bude konat v pavilonu
G1 také jubilejní 30. ročník veletrhu EmbaxPrint.
Nově se veletrhu zúčastní firmy Deufol, Golpretech, PEBAL, Reelton,
Techni Trade. Veletrh zaujal i zahraniční firmy –
poprvé například OPAX
a INTERDRUK z Polska,
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CGP Coating Inovation z Francie nebo
slovenské firmy AuLea a Korekt Plus.
Součástí
veletrhu
bude díky spolupráci s agenturou EQUICom i projekt Packaging Live – zájemci
tak uvidí v procesu
balení tři roboty, nové
průmyslové tiskárny
a další obalové technologie. Navštívit můžete také výstavu Kalendář roku 2018.
Festival chutí v pavilonu C
Všechny milovníky dobrého jídla a pití potěší nový Festival chutí, který se uskuteční
v pavilonu C od 1. do 3. března. Hlavní
součástí je festival minipivovarů, na kterém se představí 50 českých i moravských producentů piv. K ochutnání bude

více než 300 pivních vzorků a chybět nebudou ani jedinečné pivní speciály. Kromě
minipivovarů však budou přítomni i prodejci různých pochutin, vinaři a podobně.
>> Doprovodný program
>> Vystavovatelé se představují
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24. MEZINÁRODNÍ
VELETRH OČNÍ OPTIKY,
OPTOMETRIE
A OFTALMOLOGIE

9.—11. 3. 2018
Výstaviště Brno

OPTA 2018 se blíží
Všichni optici, oftalmologové, optometristé a kontaktologové by měli
zpozornět – zahájení 24. mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie
a oftalmologie OPTA je za dveřmi. V termínu 9.–11. března se na brněnském
výstavišti představí více než sedmdesát přímých vystavovatelů, kteří
přivezou novinky světových značek.
OPTA se bude opět konat v moderním
pavilonu V, a to včetně odborného programu. Jisté je také zvýrazněné téma veletrhu – Kvalita a odbornost. „Věříme, že
toto zvýrazněné téma využije řada vystavovatelů při zaměření svých prezentací
nebo přihlásí své produkty do této kategorie v rámci soutěže TOP OPTA,“ uvedla ředitelka projektu Gabriela Císařová.
Stejně jako v předchozích ročnících pokračuje i projekt Design & Trend – aranžmá výloh optických prodejen. Své nové
produkty představí návštěvníkům veletrhu firmy AGLAJA, ARDIX, EIKON, EYE
2000, K+L TRADING, OMEGA OPTIX,
OPTIPLAST EYEWEAR a RODENSTOCK. Firma K+L Trading vystaví například luxusní značku dámských obrub
Christian Lacroix.

www.opta.cz
Spoluorganizátor:

Partneři:
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Finišují také přípravy odborného programu. „Na zvýrazněné téma letošního ročníku, tedy Kvalita a odbornost, proběhne
řada odborných přednášek v tradičním
OPTA Fóru, a věřím, že si je návštěvníci
nenechají ujít,“ prohlásil prezident Společenstva českých optiků a optometristů
Václav Antonín.

„A určitě chceme opět pozvat odbornici na
trendy Ellen Haeser, jejíž přednášky měly
v loňském roce ohromný úspěch. V rámci České a Slovenské republiky jde totiž
o unikátní příležitost pro všechny, kteří se
chtějí seznámit s trendy v oblasti designu
brýlových obrub,“ dodala Císařová.

fairherald
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Motosalon 2018:
Přijďte se projet v jedné stopě
Na výstavišti v Brně vrcholí přípravy veletrhu Motosalon, který se uskuteční
v termínu 8.–11. března ve třech pavilonech.
Návštěvníci i odborná veřejnost se mají
na co těšit! Letos budou obsazené celkem tři pavilony, moderní P, F a oblíbený pavilon Z, který poskytne prostor pro
doprovodný program, například kaskadérské jízdy.
Světoví výrobci
Účast na největší motocyklové výstavě
ve střední Evropě už potvrdila kompletní
japonská čtyřka Honda, Yamaha, Suzuki
a Kawasaki, dále americké Harley-Da-

vidson, Indian a Victory, německé BMW
Motorrad, britský Triumph nebo italští výrobci Ducati, Aprilia, Vespa, Piaggio, MV
Agusta a Moto Guzzi. Nebudou chybět
ani KTM nebo Husqvarna, také F.B Mondial a sekci čtyřkolek zaplní stroje značek
ATV, Can-Am nebo BRP. Nově se na veletrhu představí například rakouská značka KSR, z Itálie TM Racing a SWM moto,
vidět bude i BETA. Na své si přijdou i fanoušci ekologické jízdy. Na několika stáncích budou k vidění elektro skútry.

Bezpečnost a správná image
Každý motorkář musí být řádně vybaven
a vystrojen – v první řadě pro svou bezpečnost, ale musí se cítit pohodlně a také
chce dobře vypadat. O to se postarají
tradiční čeští výrobci i prodejci světoznámých značek, najdete nepřeberný výběr
helem desítek značek, pro zajímavost –
na Motosalon dojede servisní dodávka
helem značky Arai a bude k dispozici
návštěvníkům.

fairherald

anketa Motocykl roku, ve které hlasuje
jak odborná porota, tak i široká veřejnost.
Pro tu se hlasování spustilo 1. února.
www.motocyklroku.cz
Veletrh se uskuteční od čtvrtka 8. 3. do
neděle 11. 3. s tím, že pro širokou veřejnost se brány areálu otevřou ve čtvrtek ve
12.00 hodin a ve 13.00 bude následovat
slavnostní zahájení jak oficiálních hostů,
tak populárních tváří z motobranže.

Slavné osobnosti
>> Aktuality z Motosalonu 2018
Veletrhu se zúčastní řada známých osobStáhněte si mobilní aplikaci, ve které najdete
ností, které mají k motocyklům blízko.
aktuální doprovodný program, seznam
Tvářemi Motosalonu se stali skvělí herci
vystavovatelů a další užitečné informace.
a motocestovatelé Pavel
Liška a Jan Révai.
Chybět nebude populární kaskadér
a testovací jezdec
pořadu
Autosalon
Pepa Sršeň Šiler. Letos se opět uskuteční

VŠE PRO SPOKOJENÉ DÍTĚ I MAMINKU
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První olympijský víkend je minulostí
www.prodite.cz

Souběžně probíhá

www.bvv.cz/svetzeny

15.–18. 3. 2018
Výstaviště Brno

Přijďte zažít olympijskou atmosféru na
vlastní kůži. Jihokorejský Pchjongčchang, kde se zimní olympijské hry konají, je daleko. Naopak olympijský festival je doslova za rohem – na brněnském
výstavišti v prostorách pavilonu Z. Přijďte, zábava tu bude celé dny pro náročné
i rekreační sportovce.

Uvnitř pavilonu Z jsou dvě ledové plochy
na hokej či bruslení a na curling. Před
pavilonem se nacházejí sněhové cesty
pro klasické lyžování a biatlon. Vyrostl
i skokanský můstek.
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Tosca

Turandot (verze F. Alfano)

Představení 24. a 25. února 2018 od 17.00 uvádíme na brněnském výstavišti
v pavilonu P.

Představení 27. a 28. února 2018 od 19.00 uvádíme na brněnském výstavišti
v pavilonu P.

Tosca je dílo od počátku
určené velkým umělkyním. Původní divadelní
předloha La Tosca francouzského dramatika
Victoriena Sardoua byla
psána pro slavnou herečku Sarah Bernhardt.
Floria Tosca se stala její nejúspěšnější rolí
a následně inspirací pro italského skladatele Giacoma Pucciniho (1858–1924).
Vznik opery nebyl snadný, tvůrci mnohokrát pochybovali, zda volba námětu
s komplikovaným politickým pozadím
z napoleonských válek byla šťastná,
ale premiéra v římském Teatro Costanzi
v lednu roku 1900 dala za pravdu dramatickému instinktu skladatele. Publikum, ač zpočátku šokováno realističností
a brutalitou některých scén, tuto operu
plnou nádherné a emotivní hudby rychle přijalo za svou. Od své římské premiéry v roce 1900 tak tragický příběh trojice hlavních postav – zpěvačky Toscy,
malíře Cavaradossiho a policejního
šéfa barona Scarpiu – opakovaně
strhává publikum celého světa. Vášnivá hudba dojímá a mrazí zároveň.
Tosca se rychle zařadila mezi nejhranější
opery světa a stejně jako její divadelní
předloha byla vždy spjata s velkými

Krásná princezna Turandot se nechce
vdávat. Pro své nápadníky připravila krutou zkoušku. Kdo uhodne tři hádanky,
dostane ruku princezny, kdo ne, bude
o hlavu kratší. Kouzlu Turandot podlehne
i princ Kalaf, který hádanky rozluští. Pokořená Turandot se odmítne stát jeho ženou,
a tak Kalaf navrhne princezně možnost
rovněž hádat… Historie příběhu o krvelačné princezně sahá až do 12. století, kdy
se objevil v díle perského básníka Nzámího. Do Evropy se dostal prostřednictvím
sbírky pohádek Tisíc a jeden den, kde ho
objevil italský dramatik Carlo Gozzi. I Pucciniho příběh se značnou dávkou exotiky,
lásky a poezie zaujal. Tak jako v případě
Madamy Butterfly snažil se získat s velkou pečlivostí představu o kultuře a písních vzdálené a exotické Číny. V průběhu
kompozice však podlehl rakovině hrtanu
a instrumentaci opery dokončil jeho přítel
a žák Franco Alfano. Renomovaná umě-

Lásce a umění obětovala vše a nakonec zůstala jen prázdnota a smrt....

pěveckými jmény, ať už to byla Ema
Destinová či Maria Jeritza. Za nejlepší interpretku této náročné role je však dodnes
považována sopranistka Maria Callas.
Opera je uváděna v italském originále
s českými a anglickými titulky. Délka představení 2 hodiny a 30 minut s přestávkou.
>> VÍCE INFORMACÍ, REPRÍZY
A VSTUPENKY

Uhodni, nebo přijdeš o hlavu.

lecká dvojice režisér Jiří Nekvasil a výtvarník Daniel Dvořák spolu s kostýmní
výtvarnicí Simonou Rybákovou vytvořili
působivou inscenaci v nejlepších intencích současného divadla.
Nastudováno v italském originále s českými titulky.
>> VÍCE INFORMACÍ, REPRÍZY
A VSTUPENKY
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Stavba Jihomoravského kraje 2017
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou
Jihomoravského kraje vyhlašuje 16. ročník soutěže Stavba Jihomoravského
kraje 2017.
Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů
v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší
laické i odborné veřejnosti.
Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské
subjekty, mající sídlo v Jihomoravském
kraji, které realizují zajímavé stavby na
území kraje.

Odborná porota bude posuzovat stavby
podle funkčních požadavků a koncepčního řešení, stavebně architektonického
výrazu díla a začlenění do okolí, jakosti stavebních prací, vhodnosti použitých
stavebních materiálů a výrobků a zvláštních předností stavby.
>> Odborná hodnotící porota

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje proběhne také Soutěž o nejlepší
Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie: studentskou a doktorskou práci z oblasti
• stavby občanské vybavenosti
stavitelství, kterou vyhlašuje Svaz podni• bytové stavby
katelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fa• průmyslové stavby a technologické
kultou architektury a Fakultou stavební
stavby
Vysokého učení technického v Brně.
• dopravní a inženýrské stavby
>> Soutěž o nejlepší studentskou
• rekonstrukce staveb
a doktorskou práci z oblasti stavi• vodohospodářské stavby a ekologic- telství
ké stavby
• stavby realizované mimo území Jihomoravského kraje.

Uzávěrka přihlášek je 15.

února 2018.

Více informací vč. přihlášky ke stažení:
www.stavbajmk.cz
Organizátor:
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Záštita:

>> Kompletní přehled
vítězných i přihlášených
staveb minulého ročníku
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Realizace expozic
a servis
v ČR i ve světě
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KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV
2018
17.–19. 2. STYL

23.–24. 6. INTERCANIS

17.–19. 2. KABO

23.–24. 6. Brno Revival

27. 2.–2. 3. SALIMA

22.–27. 7. ICN+T 2018

27. 2.–2. 3. SALIMA TECHNOLOGY

18.–20. 8. STYL

27. 2.–2. 3. VINEX

18.–20. 8. KABO

27. 2.–2. 3. MBK
27. 2.–2. 3. INTECO
27. 2.–2. 3. EmbaxPrint
8.–11. 3. MOTOSALON
9.–11. 3. OPTA
15.–18. 3. PRODÍTĚ
20.–23. 3. AMPER
8.–12. 4. TECHAGRO
8.–12. 4. Silva Regina
8.–12. 4. BIOMASA
21. 4. MotorTechna Brno
25.–28. 4. Stavební veletrhy Brno
25.–28. 4. DSB
25.–28. 4. MOBITEX
25.–28. 4. URBIS SMART CITY FAIR
5. 5. Brněnský Majáles 2018
5. 5. Utubering 2018
6.–9. 5.

6.–7. 9. Zelený svět 2018
15.–16. 9.

Moravskoslezská národní
výstava psů

1.–5. 10. MSV
1.–5. 10. IMT
1.–5. 10. Automatizace
1.–5. 10. FOND-EX
1.–5. 10. WELDING
1.–5. 10. PROFINTECH
1.–5. 10. PLASTEX
20. 10. MotorTechna Brno
30. 10.–2. 11. GAUDEAMUS
8.–11. 11. Caravaning Brno
9.–11. 11. Life!
17.–18. 11. MINERÁLY BRNO
23.–24. 11.

Veletrh středních škol
a dalšího vzdělávání

7.–16.12. VÁNOČNÍ VELETRHY

Výroční sjezd České
kardiologické společnosti

15.–17. 5. VVVI 2018
18.–20. 5. Animefest
26.–27. 5. MINERÁLY BRNO
26.–27. 5. GRAND PRIX VINEX
Změna termínů vyhrazena

