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Ve chvíli, kdy čtete tento text, je br-
něnské výstaviště doslova našlapané 
traktory, kombajny a dalšími země-
dělskými i lesnickými stroji vystavova-
telů letošního největšího evropského 
veletrhu zemědělské techniky –  
TECHAGRO. Jedná se o největší ve-
letrh ve střední Evropě také rozsahem, 
a to zásluhou brněnského výstaviště, 
které je jako jediné ve střední Evro-
pě schopno veletrh na čisté výstavní 
ploše 87 000 m2, respektive více než 
200 000 m2 celkové plochy, pojmout. 

Právě středoevropské veletrhy jako TECHAGRO nebo Mezinárodní strojírenský veletrh 
dokazují, že rozsah a vybudovaná infrastruktura brněnského výstaviště jsou důležitý-
mi faktory pro konání takových mezinárodních akcí. Pro TECHAGRO jsme letos opět 
rozšířili kapacitu výstavní plochy montovanými halami, abychom uspokojili poptávku 
vystavovatelů. 

Letošní mimořádně chladné jaro přivítalo na výstavišti bohužel v extrémních mrazech po 
dvou letech komplex potravinářských veletrhů SALIMA, které se i díky návratu pekařské-
ho veletrhu MBK staly reprezentativní přehlídkou českého potravinářského průmyslu. Ten-
to rok jsme důsledně oddělili oblast technologií a produktů, což vystavovatelé i návštěvníci 
hodnotili jako pozitivní krok. Pro veřejnost pak byl určen Festival chutí, jehož klíčovou sou-
částí byla přehlídka téměř padesáti českých minipivovarů.

Počasí se na chvíli umoudřilo a v již mírných teplotách se konal MOTOSALON, který se 
poprvé rozšířil do dvou pavilonů – F a P. Snad se díky tomuto rozhodnutí zvýšil i komfort 
pro 60 000 motocyklových nadšenců.

Hostující AMPER zažil naštěstí opět příznivější jarní teploty a dokázal, že je stabilně repre-
zentativní mezinárodní přehlídkou elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, 
osvětlení a zabezpečení. Se 600 firmami z 29 zemí a s návštěvností 43 000 zájemců se 
nepochybně řadí vedle Mezinárodního strojírenského veletrhu k nejvýznamnějším technic-
kým veletrhům střední Evropy. 

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

Dne 26. května si brněnské výstaviště připomene devadesáté výročí od zahájení Výstavy 
soudobé kultury v roce 1928. Právě pro ni vznikla původní část areálu, jejíž dominantu stále 
tvoří dnešní majestátní komplex pavilonu A i věž G. Významné výročí oslavíme se stejnou 
symbolikou, jako byl před devadesáti roky zahájen provoz výstaviště. Tehdy naši předkové 
rekapitulovali deset let samostatnosti Československa. My se 26. května ohlédneme za 
stoletou historií v současnosti už dvou samostatných států slavnostním zahájením festivalu 
RE:PUBLIKA, který připravuje město Brno. 

Jsem velmi potěšen, že se při něm splní jedna z mých osobních ambicí – a to vystavení 
majestátního díla Alfonse Muchy Slovanská epopej v pavilonu H na brněnském výstavišti. 
Stane se tak zásluhou velkorysé dohody primátorů Prahy a Brna. Jsem přesvědčen, že 
tato unikátní výstava se stane pro celý rok 2018 významnou turistickou atrakcí Brna. Takže 
pokud vás nezajímá zemědělská technika a chytré farmářství nebo digitální průmysl 4.0, 
máte možnost navštívit výstavu, jež se stala nejnavštěvovanější v Tokiu a která z japonské 
metropole v podstatě doputuje přímo na brněnské výstaviště.
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STYL A KABO: Módní novinky  
a trendy na novou sezonu
V pořadí 51. veletrhy STYL a KABO se nesly v duchu trendů na nadcháze-
jící módní sezonu v oblasti oděvního, textilního a obuvnického trhu. Vele-
trhy rovněž potvrdily rostoucí vliv bloggerů a influencerů.

Expozice 241 vystavovatelů z  osmnácti 
zemí předvedly kolekce téměř 800 mód-
ních značek. Novinky si během tří dnů 
prohlédlo přibližně pět tisíc odborných 
návštěvníků, obchodníků a  nákupčích. 
Součástí veletrhů bylo Poradenské cent-
rum STYL, poskytující důležité informace 
pro výrobce a obchodníky, mj. předpisy 
a normy pro dovoz, značení výrobků nebo 
oblast reklamací a ochrany spotřebitele. 

U příležitosti veletrhů módy udělil časo-
pis Svět textilu & obuvi ocenění dvěma 
významným osobnostem oboru. Osob-
ností roku 2017 v  textilním a  oděvním 

průmyslu se stala Ing. Lenka Urbánková 
Jarešová, která je předsedkyní předsta-
venstva a  generální ředitelkou firmy TO-
NAK. V oblasti obuvnického a kožedělné-
ho průmyslu a obchodu získala ocenění 
PhDr. Vlasta Mayerová, dlouholetá tajem-
nice České obuvnické a kožedělné aso-
ciace.

Hodnoty a udržitelná móda, zaznělo 
na přednášce Ellen Haeser
Stejně jako v minulých letech i  tentokrát 
byla nedílnou součástí veletrhů trendová 
přednáška zahraniční odbornice, nizo-
zemské specialistky Ellen Haeser. Podle 

Haeser mohou obchody 
vydělávat jak na neustálé 
obměně zboží, tak na sí-
lící poptávce po trvalých 
hodnotách a snaze odli-
šit se jedinečným stylem. 
Na celém světě přibývá 
spotřebitelů, kteří nechtějí 
podléhat módním tren-
dům. Raději investují do 
módy promyšleně, kupují 
méně věcí, ale o to kva-
litnějších a dále je opra-
vují i recyklují. Haeser tak  
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poznamenala, že než aby zákazníci vybí-
rali z aktuálních módních oděvů, v nichž 
by se podobali milionům ostatních, vy-
tvářejí svůj individuální šatník a styl. 

Aby zákazníci nakupovali s radostí a cí-
tili se v  obchodech příjemně, radí Ha-
eser přechod na novou marketingovou 
strategii, založenou na mezilidském 
kontaktu. 

„Samotné nakupování bez zábavy je 
nuda, spotřebitelé chtějí objevovat a dě-
lat něco, o čem mohou mluvit s přáte-
li,“ řekla Ellen Haeser a  uvedla příklady 
úspěšných obchodů propojených s mu-
zeem, galerií nebo trendovým občerst-
vením. Pomoci může i  zajímavý interiér, 
který si zákazníci budou fotit a sdílet jeho 
obrázky na sociálních sítích.

Tipy při výběru dámského prádla 
a problematika jednotných cen
Tradičním hostem veletrhů STYL a KABO 
byl opět Martin Kárych z firmy Altra, jenž 
si připravil přednášky na téma dámské 
prádlo: Co se nosí a co by se nosit mělo 
a dále XXS vs. 4XL aneb 65A proti 120G 
– je jednotná cena na místě?

V  první přednášce se zaměřil na tipy 
v oblasti nošení dámského prádla. Přes-
tože na světových módních molech se 
tzv. push-upky v posledních letech moc 
neobjevují, české ženy je stále poptávají. 
V takovém případě by měly dbát na ma-
teriál a  tzv. soft touch provedení, jehož 
základem jsou nové měkké pěny, elimi-
nující bodový tlak a zmenšující zdravotní 
rizika při dlouhodobém nošení. U plavek 
by se pak dámy měly zaměřit na to, zdali 
košíčky obsahují rychleschnoucí pěnu, 
poskytující větší komfort při schnutí. Dů-
ležitý je i materiál kostic. Kárych dopor-
učoval vnímat ocelové kostice spíš jako 
jednu z možných alternativ a kojícím ma-
minkám radil volit podprsenky s ohebný-
mi gelovými kosticemi. Naopak upozor-
ňoval na kontrolu různých gumiček, lemů 
a švů, které mohou dráždit pokožku. 

Ve své druhé přednášce upozorňoval 
Kárych na rozdíly nákladů při výrobě 
různě velikých podprsenek a  zároveň 
na jejich jednotnou cenu v  prodeji. Pro 
srovnání použil dvě podprsenky z opač-
ných konců velikostní škály: 65E a 95E. 
Podprsenka 95E měla více než dvakrát 
větší povrch a téměř dvojnásobnou cel-

kovou hmotnost. Při vy-
soké kvalitě a  ceně po-
užívaných materiálů tak 
dochází k výrazné dispro-
porci vstupních nákladů, 
do kterých jsou započítá-
vány i vyšší náklady na ba-
lení nebo dopravu. Přitom 
si zákaznice v obchodech 
kupují výsledný produkt 
za jednotnou cenu pro 
všechny velikosti. 

Snahy o změnu už pod-
le Kárycha přicházejí ze-
jména z  Německa, kde 
tamní výrobci začali do-
dávat do velkoobchodů 
zboží ve dvou cenách. 
Také u sportovního prá-
dla se někdy setkáme 
z  různými velikostními 
kategoriemi, podobně 
jako u  dětského textilu. 
Disproporce cen u  roz-
měrnějších velikostí 
podprsenek však stále 
zůstává tabu, jehož ote-
vření a  spravedlivému 
řešení brání podle Ká-
rycha i současná hyper-
korektnost. Jednotnou 
cenu navíc podporují 
distributoři, protože je 
v  maloobchodě výhod-
ná při výměně zboží 
apod. Za nejspravedli-
vější systém by Kárych 
považoval prodej pod-
prsenek na váhu, stejně 
jako se na kila prodává 
krajkový úplet. Cena 
by samozřejmě musela 
být odstupňovaná a zo-
hledňovat i další vstupy, 
protože dvojnásobek hmotnosti ještě ne-
znamená dvojnásobné výrobní náklady. 
Takové řešení však maloobchod zřejmě 
nikdy nepřijme, takže zbývají rozdílné 
ceny podle velikostních skupin, případně 
systém, který řada výrobců praktikuje již 
dnes: jednotlivé modely nejsou nabízeny 
v  celé velikostní škále pod stejným ná-
zvem.

Přehlídka Bloggers & Designers Show 
Vůbec poprvé se veletrhu zúčastni-
ly známé české módní bloggerky, které 
vybraly modely pro speciální přehlídku  
BLOGGERS & DESIGNERS SHOW. 
V  rámci přehlídky se představily také za-
hraniční návrhářky Saray del Saz a Deb-
bie Brown s kolekcemi alternativní módy, 
večerních šatů a luxusních svatebních rób. 

Přehlídka Bloggers & Designers Show
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Pavilony plné potravin
Nové potravinářské výrobky pro obchod a  gastronomii, přehlídka nejmo-
dernějších technologií i pavilon obalového a  tiskařského průmyslu. Veletrhy  
SALIMA a EmbaxPrint se v Brně pořádají už přes čtyřicet let a o jejich nabídku 
je stále velký zájem. 

V termínu 27. února až 2. března 2018 se 
v Brně uskutečnilo šest příbuzných veletr-
hů. Od tradičního potravinářského veletrhu 
SALIMA se pod hlavičkou SALIMA Techno-
logy důsledněji vydělila prezentace potravi-
nářských technologií. Dále nechyběl tradiční 
vinařský veletrh VINEX, pekařský a cukrář-
ský veletrh MBK nebo přehlídka zařízení pro 
hotely, restaurace a veřejné stravování IN-
TECO. K potravinářství má velmi blízko oba-
lová technika a z tohoto důvodu se ve stej-
ném termínu jako SALIMA už řadu let koná 
veletrh obalů a tisku EmbaxPrint. Nově tuto 
odbornou přehlídku doplnil třídenní Festival 
chutí určený široké veřejnosti. 

Veletrhů se letos zúčastnilo 889 vystavujících 
a zastoupených firem, které svými expozi-
cemi obsadily celkem pět pavilonů. Odborný 
doprovodný program veletrhu SALIMA svý-
mi tématy vycházel vstříc domácím zpraco-
vatelům potravin. Posedmé se v Brně usku-
tečnila konference FOOD FORUM, která 
jednala o konkurenceschopnosti evropské-
ho potravinářství, problematice dvojí kva-
lity potravin a nekalých obchodních 
praktikách. Nechybělo ani udě-
lování cen za nejlepší expo-
nát Zlatá Salima.

Pekař roku 2018
Patnáct mladých talentů měřilo 
síly na veletrhu MBK v soutěži Pe-
kař roku 2018 – Junior. Vítězkou 
22. ročníku soutěže se stala Klára 
Kalvodová, studentka SŠ Brno, 
Charbulova. Stříbrná skončila Ve-
ronika Kovaříková ze SŠ hotelové 
a  služeb v  Kroměříži a  jako třetí 
se umístila Kateřina Herčíková ze 
SPŠ potravinářství a služeb v Par-
dubicích. Mladí pekaři a pekařky 

museli prokázat dovednosti při výrobě chleba, běžného a ví-
cezrnného pečiva, vánoček a chodských koláčů. Pracova-

li přímo před zraky návštěvníků veletrhu, ale především 
pod dohledem odborné poroty.

V soutěži Atraktivní výrobek roku v kategorii pe-
kařský zvítězilo Zákoutí lesa dvojice Jitka Steh-

nová a Štěpánka Vojtková ze SŠ gastronomie 
a služeb v Nové Pace. V kategorii cukrář-

ský zvítězil výrobek Andělé od Kristýny 
Danišové ze SŠ potravinářská ve Smi-

řicích.
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Zlatá Salima 2018
O výsledcích tradiční soutěže o nejlepší exponáty Zlatá Salima rozhodova-
la odborná hodnotitelská komise, která vybrala devět exponátů.

Medový aperitiv Ambrozia Original
Už čtvrtou cenu Zlatá Salima si odnesla firma Api-
med, která v  letošním roce zabodovala medovým 
aperitivem Ambrozia Original. Nápoj je vyrobený na 
bázi medoviny bez dolihování a  má lahodnou chuť 
medu i jemnou hořkost osmnácti druhů léčivých by-
lin. Ambrozia s obsahem alkoholu 13,5 % se vyrábí 
ve třech variacích – original, citrus a ginger.

Špenátové nudle
Ochucené vaječné sušené těstoviny z čistě přírodních 
surovin dostávají zelenou barvu a výraznou chuť díky 
příměsi sušeného špenátu. Jejich příprava trvá pou-
hé čtyři minuty a mají široké využití ve studené i teplé 
kuchyni. Firma Ramdam nabízí kromě špenátových 
nudlí více než 150 dalších produktů. 

Štýrské párečky
Firma Steinex získala Zlatou Salimu 2018 za Štýr-
ské párečky, jejichž recepturu dovezl na Moravu 
prapředek jihomoravské řeznické rodiny v 19. století 
z Rakous. Štýrské párečky jsou tradičním výrobkem 
z jemně mletého vepřového a hovězího masa. Vyzna-
čují se příjemnou a lahodnou chutí zvýrazněnou kou-
řem bukového dřeva. 

Brusinky
Brusinkový džem se sníženým obsahem cukru vy-
rábí rodinná firma Sommer a vnuk, která se zabývá 
zpracováním lesních hub a lesního ovoce už více než 
dvacet let. Džem se 75% obsahem brusinek je určen 
k  tradičním masovým pokrmům nebo i  k  ochucení 
bílých tvarohů, jogurtů a sýrů.

Svatební koláčky
Svatební koláčky Jany Fialové jsou vyráběny ručně 
podle staré rodinné receptury a z 98 % je tvoří české 
suroviny. Velikost čtvercových koláčků se pohybuje 
kolem 1 × 1 cm a stejně jako těsto se i náplně vyrá-
bějí v týmu Jany Fialové. 

Dobrý Václav, sýr zrající pod mazem
Jak složit poklonu dobrému zaměstnanci? Pojmenovat po 
něm nový sýr. Společnost Interlacto pojmenovala svůj vý-
robek po Václavu Mirvaldovi, vedoucím olešnické mlékár-
ny. Přírodní polotučný sýr zrající pod mazem se prodává 
v opakovaně uzavíratelné krabičce, aby neosychal a ne-
ztrácel aroma.

Žitné crackery
Jen čerstvá žitná mouka, voda a koření – a bylo z toho 
ocenění Zlatá Salima. Žitné crackery jsou v řemeslné 
pekárně Koláčkova vyráběny ručně, mají vysoký ob-
sah vlákniny a podíl mrkve i lněného semínka.

Konvektomat Retigo Blue Vision
V pořadí šestá generace konvektomatů Retigo je vybave-
na nejmodernějším softwarem a  hardwarem.  Disponu-
je rozměrným dotykovým displejem s přehledným menu 
a  funkcemi, jako je například automatická regulace vlh-
kosti, sedm rychlostí ventilátoru a programy pro moder-
ní gastronomii – sous-vide, sterilizace, uzení, šestibodová 
teplotní sonda, ruční sprcha, klapka atd. 

Blatenský kohout – polotmavý ležák
Pivo z českého sladu ve spojení se speciálním bavorským, ka-
ramelovým a barvicím sladem a třech odrůd žateckého chmele 
si získalo přízeň poroty díky vysoké plnosti a karamelové chuti. 
Blatenský kohout je nefiltrované a nepasterizované pivo z pivo-
varu Blatná.
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Jak se dělá zmrzlina?
Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA uspokojil řadu mlsných ná-
vštěvníků, včetně těch, kteří si libují v mražených mléčných výrobcích – 
zmrzlině.

V pavilonu V se nacházelo několik doda-
vatelů zmrzlinových strojů, mezi něž pat-
řila i brněnská firma Eiskon, v jejíž expo-
zici připravoval a rozdával tuto oblíbenou 
studenou pochoutku uznávaný zmrzlinář 
Palmiro Bruschi. Ital během výroby zmr-
zliny popisoval početnému publiku jed-
notlivé technologické postupy a  mimo 
jiné zabrousil i do historie.

„Víte, kdy vznikla zmrzlina?“ ptal se své-
ho obecenstva. „V šestnáctém století ve 
Florencii na dvoře Medicejských,“ pokra-
čoval Bruschi. Vzhledem k tomu, že pr-
vopočátek skutečné zmrzliny má několik 
verzí, její původ se liší podle toho, s kým 
se zrovna bavíte. A u Bruschiho jsou to 
Medicejští. „Jeden tamní kníže před-
stavil cukrářský krém mixovaný se sně-
hem. Díky tomu, že sníh mohli skladovat 
v  podzemních místnostech v  knížecích 
palácích, dopřávali si zmrzlinu i v letních 
měsících. Dovolit si ji samozřejmě mohly 
jen bohaté rodiny. Se současnými tech-
nologiemi je však zmrzlina už běžně do-
stupná a dokážeme ji vyrobit s nejrůzněj-
šími příchutěmi.“

Zmrzlinu tvoří z 60 % voda, a přitom ne-
zamrzá ani ve vitrínách, kde se teplota 
pohybuje v  rozmezí –14 °C až –22 °C. 
Jak je tedy možné, že zmrzlina s tak vy-

sokým podílem tekutin při tak nízkých 
teplotách nezamrzá, nadhodil Bruschi 
do publika.

„Čím v  zimě sypeme zasněžené cesty 
a  silnice? Solí. Ta způsobí tání sněhu. 
Jenže kdybychom dali do zmrzliny sůl, 
nikomu by nechutnala,“ vtip-
koval Bruschi a  dál pokra-
čoval: „My do ní dáváme 
cukr, a  proto zmrzlina ne-
zmrzne, navíc ji osladí. Díky 
technologii výrobníku Car-
pigiani jsem takovou zmrz-
linu schopen udělat za osm 
až deset minut. Speciální 
přístroj pracuje s  teplotou 
–35 °C a  z  tekutého stavu 
uhněte krémovou zmrzlinu 
prakticky za chvíli,“ dodal 
Bruschi.

Připravovaná smetanová 
zmrzlina vycházela z  přístroje v  tep-
lotách mezi –7 °C až –9 °C. Bruschi ji 
pak umisťoval do vychlazené nerezové 
nádoby a  zároveň ji dochucoval rozta-
venou čokoládou. Špachtlí ji pak v  ná-
době nazdobil přesně tak, jak to známe 
z vitrín. První kontakt se zmrzlinou je totiž 
vizuální a  má velký vliv na rozhodování 
zákazníka. 
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Tisíce koní na výstavišti, 
Motosalon nabídl přehlídku 
výkonných strojů
Devátý ročník Mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství 
a oblečení Motosalon na brněnském výstavišti navštívilo opět téměř 60 tisíc 
návštěvníků. Největší počet lidí dorazil v sobotu, kdy prošlo výstavištěm téměř 
25 000 motocyklových fanoušků. A rozhodně bylo co obdivovat.

Motocyklem roku se stala Honda Africa Twin
Nedílnou součástí veletrhu Motosalon bylo vyhlašování 
odborné i laické ankety Motocykl roku. Tu letos bezkon-
kurenčně ovládla Honda s modelem CRF1000L Afrika 
Twin Adventure Sports, který získal nejen titul Motocykl 
roku, ale zabodoval i v kategorii endur. 

„S Afrikou máme ještě velké plány. Děkujeme všem, že nám poslali hlas,“ řekl Petr 
Hubáček, PR Manager Honda Motor Europe Limited. Představitelé Hondu si přišli 
i pro ceny v kategorii Naked bikes za model Honda CB1000R a v kategorii Cestovní 
silniční motorky za Honda GL1800 Gold Wing Tour DCT. Nejlepším strojem z ka-
tegorie Klasik je Indian Scout Bobber, ze skútrů zabodovalo BMW se svým BMW 
C-Evolution a kategorii Sportovních silničních motocyklů ovládla jednoznačně revo-
luční Ducati Panigale V4 S.

Když dvě kola nestačí
Návštěvníci Motosalonu mohli na vlastní oči obdivovat 
zajímavou novinku od Yamahy – tříkolku Niken. Po ně-
kolika skútrech jde o první dospělý motocykl se třemi 
koly, které umožňují Nikenu náklon až 45 stupňů a na-
bízí tak pocit lepší přilnavosti a jistější průjezd zatáček.

Motocykl pohání tříválcový motor DOHC o objemu 847 ccm s výkonem 85 kW a vy-
sokým točivým momentem 87,5 Nm. Lehký hybridní rám vyrobený z oceli a hliníku 
zaručuje při jízdách na dlouhé vzdálenosti perfektní sportovní výkon a dokonalé po-
hodlí. Nádrž 263 kg těžkého stroje pojme 18 l paliva. Rozložení hmotnosti s jezdcem 
je přibližně 50 : 50, což přispívá k vynikajícím jízdním vlastnostem, stejně jako zdvo-
jené přední upside down tlumiče a zadní plně nastavitelná vidlice, antihoppingová 
spojka (A&S), kontrola trakce, quickshifter nebo tempomat. Motocykl má vepředu 
dvě 15palcová kola s plášti o šířce 120 centimetrů, vzadu je klasická sedmnáctka 
o šířce 190 centimetrů. První stroje by měly putovat k evropským zákazníkům bě-
hem roku.

Světová premiéra elektrického Pionýra
Ve světové premiéře se představil elektrický moto-
cykl, který vychází z  legendárního Pionýra. Pohon-
nou jednotku takzvaného E-Pionýra ostravské firmy  
Motoscoot tvoří letecký elektromotor s  původním 
výkonem 30 kW, který je regulátorem snížen na šest 
kW. Maximální rychlost je až 100 km/h a dojezd cca 
80–100 km podle kapacity lithiové baterie. 
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BMW Motorrad představilo flotilu 
nových modelů
Novinky mnichovské značky BMW se 
představily návštěvníkům Motosalonu 
a na své si přišli nejen milovníci pohodl-
ných strojů pro dlouhé cesty, ale i jezdci 
preferující jednoduchost nebo ekologii. 

Mezi nejočekávanější novinky BMW pa-
tří dvojice menších cestovních endur 
s označením GS. Navzdory jejich odlišné-

mu názvu mají F 750 GS a F 850 GS stej-
ný objem svého nového dvouválcového 
motoru. První z modelů však nabízí výkon 
57 kW a maximální rychlost 190 km/h, 
zatímco druhý dokonce 70 kW a  ma-
ximální rychlost přesahující 200 km/h. 
Změn doznal i  design obou modelů. 
Nádrž se nově přesunula zpod sedla až 
před řidiče a výfuk byl přemístěn na pra-
vou stranu.
BMW představilo také luxusní cestovní 
model K 1600 Grand America s šestivál-
covým motorem o výkonu 118 kW. Umís-
tění stupaček umožňuje řidiči zaujmout 
pohodlnou pozici a nabízí skvělý komfort. 
Model je rovněž vybaven horním kufrem, 
navrženým speciálně pro dlouhé cesto-
vání a doplněným dvěma bočními kufry, 
jež dodávají stroji charakteristický tvar. 
Vedle nadstandardní kapacity úložných 
prostor motocykl disponuje vyhřívanými 
rukojeťmi řídítek, systémem pro automa-

tické udržování rychlosti, vysokým větr-
ným štítem, adaptivním svícením do za-
táček či asistentem rozjezdu do kopce.

Pro nadšence okruhových jízd si BMW 
připravilo čistokrevný závodní motocy-
kl HP4 Race. Motor závodního speciálu 
produkuje 158 kW při provozní hmotnos-
ti pouhých 171 kg, dosažené díky karbo-
novému rámu. Stroj je nabízen v počtu 
pouhých 750 exemplářů, o  jejichž ruční 
výrobu se postará specializovaný tým. 
Vedle úžasných jízdních zážitků proto 
motocykl nabízí i potenciál stát se hod-
notným sběratelským kouskem.
Mezi novinkami uvádí BMW také elektric-
ký maxiskútr C evolution s dojezdem až 
160 km a výkonem 35 kW. K dispozici je 
i ve variantě s nižší kapacitou akumulá-
toru, díky které pro řízení skútru postačí 
řidičské oprávnění na osobní automobil. 
Elektromotor skútru dává okamžitě k dis-

pozici maximální točivý moment 72 Nm 
bez jakékoliv prodlevy. Nabízí také čtyři 
různé jízdní režimy a inteligentní rekupe-
raci energie při brzdění a akceleraci. 

Při příležitosti 95. výročí vzniku BMW Mo-
torrad představilo BMW Motorrad Česká 
republika limitovanou edici motocyklu  
R nineT Pure, který svým vzhledem 
odkazuje na klasický design roadste-
rů z éry sedmdesátých a osmdesátých 
let. Ten zdůrazňuje především kruhovým 
světlometem s chromovaným rámečkem 
a  kulatým tachometrem. Motocykl se 
zdvihovým objemem 1170 cm3 se pyšní 
také jedinečným lakem z dílny renomo-
vané skupiny Joker‘s Skills. Její zaklada-
tel a hlavní představitel Michal Slánský se 
designovému lakování věnuje již více než 
dvacet let. Retrostyl motocyklu však ne-
tvoří jen samotné designové provedení, 
ale i minimum elektronických systémů. 
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Svět oční optiky se mění  
a je potřeba na něj reagovat, 
říká Ellen Haeser
V pořadí 24. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a of-
talmologie OPTA zaplnil moderní pavilon V  brněnského výstaviště, kam 
přijala pozvání i nizozemská designérka Ellen Haeser. Ve svých dvou před-
náškách hovořila o měnících se návycích zákazníků a nutnosti obchodníků 
na ně správně reagovat.

Veletrhu OPTA 2018 se zúčastnilo 162 vy-
stavovatelů a  zastoupených firem. V  ex-
pozicích byly k vidění novinky 257 značek, 
především aktuální kolekce brýlových ob-
rub a slunečních brýlí, dále korekční čočky, 
kontaktní čočky, optické i  oftalmologické 
přístroje a nechyběly nové technologie. 

Velký zájem vystavovatelů i návštěvníků byl 
o odborný doprovodný program. Pozornost 
opět vzbudila přednáška designérky a tren-
dové specialistky Ellen 
Haeser, která se zabý-
vala duchem součas-
né doby a uvažováním 
zákazníka. V  úvodu 
přednášky se zamys-
lela nad tím, jak žijeme 
a  jak se jako spotřebi-
telé chováme. V  per-
manentně měnícím se 
světě, ovládaném inter-
netem a  technologiemi, 

se mění nároky a zvyky spotřebitelů. Narůs-
tající vliv mají módní blogeři a interaktivní ná-
stroje, které lidem pomáhají vybírat oblečení 
i brýle. Haeser tak upozorňovala majitele op-
tik v řadách posluchačů, aby včasně reago-
vali na měnící se nákupní zvyklosti. Tradiční 
interiér optik pomalu ustoupí modernímu, 
třeba i bezpultovému prostředí, v němž se 
zákazník bude cítit pohodlně. Nakupování 
nemá být podle Haeser nudou, ale zábavou, 
hrou a zážitkem.
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TOP OPTA 2018
Potřinácté se na veletrhu konala soutěž o nejlepší exponáty TOP OPTA, v níž 
hodnotitelská komise volila z jedenácti výrobků. Ocenění pak dostalo pět z nich.

DNEye® PRO 
technologie & DNEye® Scanner 2+
Firma Rodenstock ČR s.r.o. přihlásila do soutěže 
dva exponáty, přičemž cenu v kategorii Techno-
logie v oční optice si odnesla technologie DNEye® 
PRO přístroje DNEye® Scanner 2+. Zařízení 
umožňuje přesně zaměřit individuální anatomii ja-
kéhokoliv lidského oka. Firma Rodenstock je tak 

jediným producentem na světě, který je schopen vyrobit individuální brýlovou čoč-
ku zohledňující i biometrická data oka, a nahrazuje tím 118 let používanou metodu 
výroby čoček na základě standardních hodnot schematického Gullstrandova oka. 

ACUVUE OASYS® 1-Day 
s technologií HydraLuxe™
V kategorii Brýlové a kontaktní čočky, jejich úpra-
vy a zušlechtění uspěly dvě firmy. Firma Johnson  
& Johnson, s.r.o., získala cenu TOP OPTA za kon-
taktní čočky ACUVUE OASYS® 1-Day s technolo-
gií HydraLuxe™, které vstoupily na český a sloven-
ský trh v loňském roce. 

„Jsou to ideální kontaktní čočky pro současný životní styl, kdy trávíme stále více času 
v klimatizovaných prostorách, pracujeme s digitálními zařízeními a v průběhu dne stří-
dáme různá prostředí, což klade zvýšené nároky na slzný film oka. Inovativní tech-
nologie HydraLuxe™ integruje slzy a řeší i méně časté mrkání při práci s digitálními 
zařízeními,” popsal čočky Václav Nádherný, Key Account Manager & Field Coach ve 
firmě Johnson & Johnson Vision Care Inc.  

Nizozemská designérka pak ve druhé části 
přednášky hovořila o  aktuálních trendech 
v  oblasti brýlových obrub. Určitě nepro-
hloupí ten, kdo vsadí na fialovou, čistě bílou 
a  karamelovou barvu nebo odstíny hně-
dé a červené. V nové sezoně budou hrát 
důležitou roli diverzita a  styl. Brýle budou 
různorodé, robustnější, s  širšími stranice-
mi a  budou kombinovat různé materiály.  

Co se týče tvarů, hovořila trendová speci-
alistka o základních typech, které můžeme 
v brzké době očekávat. Patří k nim brýle 
hranatých tvarů bez obrouček, ke slovu 
se také přihlásí oválné tvary, velké hranaté 
brýle i vlnité obruby s módními barvenými 
čočkami. Další z  trendů pracuje s klasic-
kým kulatým vzhledem brýlí a  kovovými 
obrubami.

Progresivní brýlové čočky Varilux X Series
Druhým oceněným exponátem v kategorii Brý-
lové a kontaktní čočky jsou progresivní brýlové 
čočky Varilux X Series firmy Essilor Internatio-
nal. Varilux X Series odráží potřeby nové gene-
race presbyopů.
„Tito lidé mají v současné technologické době 
trochu jiné nároky na vidění do blízka než 

předchozí generace. Varilux X má totiž podstatně rozšířen objem vidění, a to na čte-
ní i na takzvanou délku natažené paže. Tím pádem se zásadně zlepšuje vidění do 
blízka i na střední vzdálenost, tj. na počítače, tablety a podobně bez omezení šířky 
zorného pole do ostatních vzdáleností jako je například dálka,“ popsal Mgr. Roman 
Heinz, Varilux senior produktový specialista.

Sportovní brýle X-Kross
V  kategorii Brýlové obruby a  sluneční brý-
le převzala cenu firma Optika Čivice s.r.o. za 
sportovní brýle X-Kross. 
„Ze zkušenosti víme, že bývá problém skloubit 
sportovní brýle s potřebou korekce dioptrické 
vady. Zakřivení čoček nebo způsob uchycení 
často nedovoluje zabrousit do takových brýlí 
dioptrickou čočku. Brýle X-Kross tento pro-

blém řeší a je možné do nich vsadit dioptrické korekce až do +/– 15 D,“ popsal na 
veletrhu ředitel firmy Optika Čivice s.r.o. Mgr. Petr Vrubel.

Blackfin 
Firma Sagitta Ltd., spol. s r.o. vyhrála s brýlový-
mi obrubami a  slunečními brýlemi Blackfin od 
italského výrobce Pramaor Srl – Italian Titanium  
Eyewear. 
„Tento produkt je mimo jiné zajímavý tím, že středo-
vý díl je vytvořen z jednoho kusu titanu, do kterého 
jsou zasazeny čočky bez použití jediného šroubku,“ 
vysvětlil Martin Říha, obchodní ředitel firmy Sagitta. 
Dalším zajímavým dílem jsou stranice z betatitanu, 
které velmi dobře dokáží kopírovat anatomii hlavy. 
Brýle vznikly v  Itálii, od designu přes výrobu až po 
finální produkt. Kromě použitého materiálu z  Ja-
ponska jsou brýle potvrzením firemního sloganu  
Doopravdy vytvořeno v Itálii.
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Veletrh Prodítě představil 
nejnovější trendy pro český trh
Dva pavilony brněnského výstavišti žily po čtyři dny čilým obchodním ru-
chem, ale také vzdělávacím a zábavným doprovodným programem. Ob-
sazená plocha se meziročně rozšířila na 6.300 m2 a počet vystavujících 
firem vzrostl na 95. Vystavovatelé přijeli z České republiky, Slovenska, 
Polska a  Maďarska. Kontraktačně – prodejní veletrh Prodítě a  prodej-
ní přehlídka Svět ženy se poprvé konaly samostatně, přesto se setkaly 
s velkým zájmem veřejnosti. Za čtyři dny si jejich nabídku podle před-
běžného odhadu prohlédlo přes třináct tisíc návštěvníků.

Veletrh potřeb pro děti a maminky Pro-
dítě potvrdil svou pozici nejvýznamněj-
ší oborové kontraktační platformy pro 

český a slovenský trh. Vystavovatelé do 
Brna přivezli kompletní nabídku dětské-
ho zboží včetně nových modelů a řady 

inovací připravených pro letošní sezo-
nu, ať už v oblasti technologií, materiá-
lů či designu. Tuto ojedinělou přehlídku 
si prohlédli nákupčí z České a Sloven-
ské republiky a  spolu s  nimi také bu-
doucí i  čerství rodiče, kteří mohli část 
zboží přímo na místě prohlédnout, vy-
zkoušet a případně také zakoupit. Sou-
částí veletrhu byl bohatý doprovodný 
program pro malé i  větší návštěvníky.  
Na pódiu vystoupilo například klaunské 
divadlo MIMO nebo zpěvák a  mode-
rátor Jakub Děkan, ale největší zájem 
vzbudily sobotní show My Little Pony 
a Transformers.
Podruhé se uskutečnila prodejní pře-
hlídka pro krásnou a spokojenou ženu 
Svět ženy. Nabídka kosmetiky, módy, 
zdravé výživy a dalšího sortimentu pro 

zdravý životní styl byla provázena před-
náškovým doprovodným programem. 
Po celou dobu výstavy se návštěvnice 
mohly nechat bezplatně ostříhat, uče-
sat a nalíčit v rámci expozice Proměna. 
Ve čtvrtek na výstavišti proběhlo nově 
Mistrovství republiky mladých kadeřní-
ků a kosmetiček HARMONIE v pěti sou-
těžních kategoriích.
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AMPER 2018
V pořadí 26. mezinárodní veletrh elektro-
techniky, elektroniky, automatizace, ko-
munikace, osvětlení a zabezpečení nabídl 
zaplněné pavilony brněnského výstaviště 
a velký zájem návštěvníků. Veletrhu Am-
per, který se uskutečnil ve dnech 20. až 
23. března, se zúčastnilo 580 vystavova-
telů z 28 zemí. 

K vidění byla řada technologických novi-
nek, které soutěžily o nejpřínosnější ex-
ponát veletrhu. Soutěže Zlatý Amper se 
zúčastnilo celkem 28 exponátů z 25 vy-
stavujících firem.
O vítězích rozhodla odborná hodnotitel-
ská komise, která zasedala v mezinárod-
ním složení.

Držitelé ocenění 
Zlatý Amper 2018:
ABB s.r.o. 
Manufacturing Operations Management

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Teploměr iTHERM TrustSens TM371

EnergyCloud, s.r.o. 
Elektrická akumulační stanice 
EnergyCloud HOME

Rittal Czech, s.r.o. 
Rozváděčová chladicí jednotka 
Blue e+ 1,6 kW

ZEZ SILKO s.r.o. 
Wibeee - analyzátor spotřeby

Držitelé čestného uznání 
Zlatý Amper 2018
B+R automatizace, spol. s r.o.
ACOPOStrak

JABLOTRON ALARMS a.s.
Kamerový CLOUD 
a videoverifikační IP kamery

ORBIT MERRET, spol. s r.o.
OMT 1010

Tele & Radio Research Institute
Current transducer with digital 
transmission of measurement data

Centrum ENET – VŠB
Adaptivní chránění pro ostrovní systém

38. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, 
šperků a přírodnin

Výstaviště Brno, pavilon B
26. - 27. 5. 2018

www.mineralybrno.cz

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin
vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč

• Minerály • Drahé kameny • Šperky • Přírodniny • Fosilie
• Léčivé kameny • Bytové doplňky a dekorační předměty z minerálů
a drahých kamenů • Mineralogické a geologické příslušenství
• Mineralogická literatura
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Zemědělství, lesnictví  
a myslivost na brněnském 
výstavišti
Medovina, zvěřinové speciality, farmářské a regionální potraviny nebudou 
chybět na letošním svátku všech zemědělců, lesníků a myslivců v Brně. 
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO otevře své brány 
v neděli 8. dubna a až do čtvrtka 12. dubna je připraven na nápor návštěv-
níků z tuzemska i zahraničí. 

Společně s ním proběhnou v areálu vý-
staviště oblíbený Mezinárodní lesnic-
ký a  myslivecký veletrh SILVA REGINA 
a  Veletrh obnovitelných zdrojů energie 
v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Ná-
vštěvníky čeká kromě přehlídky nejno-
vějších zemědělských a lesnických strojů 
a techniky také bohatý doprovodný pro-
gram, konference pro odborníky, soutě-

že v  dřevorubectví nebo 
ukázky z  historie země-
dělství a myslivosti.

Novinky v zemědělské 
a lesnické technice
Zcela zaplněné brněn-
ské výstaviště bude patřit 
především zemědělské 
a  lesnické technice. Tro-
jice veletrhů TECHAGRO, 
BIOMASA a SILVA REGINA 
je v zemědělství a lesnic-
tví jasnou středoevrop-

skou jedničkou. Přijet by měl rozhodně 
každý, kdo fandí zemědělství, lesnictví, 
velkým strojům nebo nejnovějším tech-
nologiím. Na veletrzích bude k  vidění 
například autonomní traktor s polopáso-
vým podvozkem, který je schopen na poli 
pracovat zcela samostatně bez obsluhy. 
Návštěvníci budou moci obdivovat i nový 
kompaktní traktor, využívající moderních 

8.–12. 4. 2018
Výstaviště Brno

www.bvv.cz/techagro

fairherald fairherald28 29

http://www.bvv.cz/techagro


půdu. V  expozici Život v  půdě budou 
moci návštěvníci sledovat, jak vypadá ži-
vot ve skutečně zdravé půdě a s jakými 
problémy se při péči o půdu potýkáme.

Myslivost, vytápění dřevem
Pavilon Z bude věnován převážně mysli-
vosti. Kromě mnoha prodejních expozic 
s potřebami pro myslivost a pobyt v pří-
rodě si mohou návštěvníci užít mnoho 
doprovodných výstav – trofeje, preparo-
vaná zvířata, uniformy, fotografie a obra-
zy s  loveckou tématikou. Velmi bohatý 
je program na pódiu, jehož hosty budou 
i  myslivci z  řad celebrit, například Aleš 
Háma nebo Dominik Hašek. Skutečným 
adrenalinovým zážitkem budou pak dře-
vorubecké soutěže nebo závod v hodu 
oboustrannou sekerou. Připraveny jsou 
také interaktivní programy pro děti, na-
příklad lesní pedagogika. V Zetku a jeho 
okolí najdou návštěvníci vše pro topení 
dřevem nebo peletami. V  rámci sta let 
od vzniku Československa si připome-
neme také sto let lesnictví a  myslivosti 
na území našeho státu.

technologií ve vinařství a sadařství nebo 
nejsilnější dvoupásový traktor vůbec. 
Představí se samojízdné sklízecí řezačky, 
samochodný žací speciál i nejautomati-
zovanější sklízecí mlátička. Mezi novinky 
patří i unikátní mobilní dopravník na obilí, 
který má samonosný hydraulický podvo-
zek a lze jej upevnit na přední i zadní část 
traktoru. Své novinky předvede i precizní 
zemědělství, kde hraje jasný prim přenos 
dat mezi jednotlivými stroji na poli. Jde 
o přesné secí stroje, aplikace pro množ-
ství hnojiva, evidence výnosů sklizně 
a  plánování, GPS systémy pro traktory 
i postřikovače a další speciality z oblasti 
telematiky. 

Hospodářská zvířata, včely, a třeba 
i žížaly
Celých pět dnů se návštěvníci mohou tě-
šit také několik desítek hospodářských 

zvířat – skotu, ovcí, koz a prasat. Na ga-
lerii pavilonu C proběhne velká včelařská 
výstava spojená s  prodejem veškerých 
včelích produktů a výrobků z nich. Tato 
včelařská výstava je i  místem soutěže 
medovin a  návštěvníci se budou moci 
zapojit do ochutnávání soutěžních vzor-
ků. V přízemí Céčka se budou prodávat 
farmářské a  regionální potraviny. V  pa-
vilonu C pak čeká ještě další unikátní 
ukázka, která představí zdravou a živou 

Soutěž o zahradní traktor 
nebo kulovnici
Každý návštěvník může soutěžit o hodnotné ceny. Stačí co nejpřesněji odhadnout, 
jaký bude celkový počet návštěvníků. Odhadovaný počet je nutné vepsat do tipo-
vacího lístku, který je součástí vstupenky, a odevzdat ho na určených místech. Ví-

tězem se stane ten, kdo se dostane se svým tipem nejblíže skutečnému počtu. 

Pokud se chcete zapojit do soutěže o  zahradní traktor 
Stiga Estate 5092 H, své tipovací lístky odevzdejte na 

stánku číslo 018 vystavovatele Profi Press s.r.o. 
v pavilonu V. 

Jestliže chcete soutěžit o kulovnici, pak vy-
plněný lístek odevzdejte na stánku číslo 001 
vystavovatele Lesnická práce s.r.o. v pavilonu 
Z. Další zahradní traktor můžete vyhrát, když 
se zúčastníte ankety Traktor roku.

Doprovodný program
Blok veletrhů nabízí i  bohatý dopro-
vodný program pro návštěvníky i  od-
bornou veřejnost.
Významnou událostí bude konfe-
rence Budoucnost českého země-
dělství s  podtitulem EKONOMIKA, 
PŮDA, VODA A  KRAJINA, která se 
koná v  úterý 10.4. v  Rotundě pavilo-
nu A. Veletrh SILVA REGINA se nese 
ve znamení motta Ochrana lesa hos-
podařením a na úterý 10.4. je v pavilo-
nu Z připraveno diskuzní fórum Voda 
v krajině, kde se dozvíte o udržitelnosti 
vody v  lese i  využití dřeva ve společ-
nosti. Středeční fórum Proč měníme 
lesy nás seznámí s revitalizací lesů po 
pohromách i nejnovějšími trendy digi-
talizace. Ve čtvrtek se program věnuje 
značení lesních cest a rekreační funkci 
lesa. Veletrh BIOMASA se bude za-
bývat přednáškami na téma Využívání 
energie dřevní hmoty v pavilonu Z.

On-line zakoupená vstupenka je 
levnější
Výstaviště je otevřeno denně od 9 do 
18 hodin. Pro návštěvníky je nejvýhod-
nější koupit si vstupenku na webu ve-

letrhu, kde stojí 130 korun, na 
místě je pak vstupné 200 ko-
run. Nejvýhodnější podmín-
ky mají organizované skupi-
ny, které mohou ve čtvrtek 
navštívit výstaviště dokonce 
zdarma. 

fairherald31

DŮLEŽITÉ ODKAZY
Kompletní doprovodný program >>

Konference Budoucnost české zemědělství >>
Soutěž pro návštěvníky >>

Online prodej vstupenek >>
Vystavovatelé se představují >>

https://www.bvv.cz/techagro/techagro-2018/doprovodny-program/
https://www.bvv.cz/techagro/budoucnost-ceskeho-zemedelstvi/
https://www.bvv.cz/techagro/aktuality/vyhrajte-zahradni-traktor-nebo-kulovnici/
https://etickets.bvv.cz/cs
https://www.bvv.cz/techagro/aktuality/vystavovatele-se-predstavuji/page:1/
https://www.facebook.com/bvvtechagro/


Brněnské výstaviště se v dubnu stane centrem setkání odbor-
níků ze všech oblastí stavebnictví a technického zařízení bu-
dov. Tradiční Stavební veletrhy Brno se uskuteční ve dnech 
25.–28. 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 veletrh 
nábytku a interiérového designu MOBITEX.

Stavební veletrhy Brno se budou věnovat hned několika tématům, která jsou 
v současné době aktuální nejenom ve světě stavebnictví. Hlavním tématem, 
které se bude prolínat jak výstavními expozicemi, tak i doprovodným progra-
mem a nezávislým poradenstvím je problematika Stavebnictví 4.0. Stranou 
pozornosti nezůstane ani udržitelnost života v krajině a ve městech. Dalším 
tématem bude více než aktuální problematika dotačních titulů zaměřených na 
energeticky úsporné stavění a rekonstrukce. Nebude chybět ani prezentace 
činnosti cechů a jiných odborných společenstev.

 
Stavte s námi!

V

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

Dřevo
a stavby
Brno

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

2018

25.–28. 4. 2018
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Mistrovství České republiky v soutěžích odborných dovedností
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, 
byla opět v letošním roce pověřena v rámci Stavebního veletrhu IBF organi-
zováním Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odbor-
ných dovedností, a to v oborech vzdělání klempíř, pokrývač, tesař. Střední 
škola dále pořádá i Mistrovství České republiky v soutěži odborných doved-
ností oboru vzdělání kominík. Na volné ploše nejlepší žáci z České republiky 
a zahraničí předvádějí ve dvoudenní soutěži svou zručnost a um před zraky 
návštěvníků veletrhů, odborné i laické veřejnosti a samotných vystavovatelů. 

Jak získat peníze na svůj dům?
V rámci veletrhů se uskuteční řada konferencí a workshopů zaměřených ne-
jen na odbornou oborovou problematiku či legislativu v oblasti stavebnictví, 
ale také praktické semináře určené majitelům nemovitostí. Jeden z nich po-
řádá také Státní fond životního prostředí, na přednáškovém molu v pavilonu 
P – Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi. V pátek od 15:30 a v sobotu od 
10:30 se můžete dozvědět, jak ušetřit s výhodnými dotacemi SFŽP. Řešíte 
zateplení domu, výměnu oken či dveří, výměnu kotle za tepelné čerpadlo, 
instalaci solárních systémů nebo nuceného větrání s rekuperací? Přijďte si 
poslechnout, jak pomocí programu Nová zelená úsporám ušetřit bezmála 
půl milionu korun. A pokud řešíte problémy s vysokým účtem za vodu, mož-
ná vás bude zajímat dotační program Dešťovka. 

Jediný prostor pro prezentaci dřevostaveb na Moravě? Veletrh DSB!
Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je zaměřen především na prezentaci dře-
věných staveb, konstrukcí, materiálů pro dřevostavby a konstrukce, základů 
a opláštění pro dřevostavby. Nabídku vystavovatelů rozšiřuje doprovodný 
program veletrhu, který je připraven ve spolupráci s  odbornými partnery 
a asociacemi, a to jak pro odborníky, tak i pro zájemce o dřevěné stavění 
z řad široké veřejnosti.

Kvalitní a zdravotně nezávadný nábytek na veletrhu MOBITEX
Problematice výběru kvalitního, zdravotně nezávadného nábytku se bude 
věnovat veletrh MOBITEX skutečně komplexně – ať už v  rámci odborného 
doprovodného programu, expozicích vystavovatelů, v neposlední řadě také 
v nezávislých odborných poradenských centrech oborových asociací a svazů.

Stavebnictví 4.0
Digitalizace stavebnictví je některými odborníky považována za možnou 
cestu jeho rozvoje. Proto se i Stavební veletrhy Brno budou Stavebnictví 4.0 
věnovat. Tzv. chytrá řešení budou k dispozici na mnoha stáncích, můžeme 
zmínit také projekt Inteligentní a bezpečné domácnosti v pavilonu F. Nebu-
de chybět ani prezentace dronů, jejichž využití usnadní například inspekci 
a kontrolu průběhu staveb. Samostatnou kapitolu pak tvoří implementaci 
metodiky a projektování v BIM.
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Imitace roubenek aneb dokonalé dekorativní omítky
Na veletrhu Dřevostavby Brno se představí firma Imitace roubenek, zabýva-
jící se realizacemi dekorativních omítek – fasád. Jde o ucelený fasádní sys-
tém, tedy o dekorativní omítky z maltové směsi, do kterých se pak speciální-
mi nástroji vytváří struktura dřeva. Při vývoji této technologie vycházela firma 
z požadavků zákazníků na dokonalý vzhled imitace roubení a minimální péči 
při jeho ošetřování. Nejedná se tedy o obvyklý dřevěný obklad z fošen, ale 
o vytváření struktury dřeva do omítky. Tyto fasády jsou vytvářeny z mine-
rálních dekorativních omítek od renomovaných výrobců. K  docílení poža-
dovaného motivu dřeva je třeba použít speciální omítku s  tímto designem 
pro vnější nebo i  vnitřní použití. Uvedený fasádní systém lze aplikovat na 
různé podklady – klasické zdivo, Ytong, polystyrénové zateplení, stavební 
prvky energeticky úsporných a pasivních domů, a to jak na novostavby, tak 
i rekonstrukce starších objektů z tradičních materiálů. V  interiéru je možné 
systém nanášet kupříkladu na sádrokarton, OSB desky a další podklady.

Získejte odměnu 5000 Kč za vypáčení okna
Firma FenStar si připravila pro návštěvníky veletrhů zajímavý úkol. Lidé se 
mohou přesvědčit o funkčnosti bezpečnostních prvků oken a dveří na vlast-
ní kůži. Těm, kterým se podaří v daném limitu vypáčit okno, čeká odměna 
5000 Kč. Firma FenStar nabízí svým zákazníkům širokou paletu oken a dve-
ří, které svými vlastnostmi splňují i  ty nejnáročnější požadavky na kvalitu, 
design a především bezpečnost, neboť ve více jak 80 % případů dochází 
k vloupání přes okna či terasové dveře.

Zajímavé přednášky a diskuze
• Chytrá koupě nemovitosti  

a právní otazníky kolem bydlení
• Definitivní řešení vzlínající vlhkosti
• Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě  
• Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi 
• Interiéry: Technologie budoucnosti

Inteligentní a zdravá domácnost v praxi
Audiovizuální technika, špičkové domácí spotřebiče a stylový nábytek jako 
součást moderního, pohodlného a bezpečného domu s možností ovládání 
jednotlivých atributů prezentovanými řídícími systémy. To vše bude neje-
nom k vidění, ale především k vyzkoušení v  reálných podmínkách na ex-
pozici v pavilonu F. Ta bude představovat vzorovou inteligentní domácnost, 
kde můžete tabletem nebo telefonem ovládat například domácí spotřebi-
če, osvětlení nebo tepelné čerpadlo. V letošním roce bude k vidění funkční 
schéma zapojení dílčích atributů. Součástí bude také odborný doprovodný 
program pro architekty a projektanty a poradenské centrum pro zájemce 
z řad široké veřejnosti.

Vstupenky >>

Doprovodný program >>

Vystavovatelé se představují >>
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Smart City v Brně: 
česká města budou na veletrhu URBIS  
inspirovat evropští lídři i světoví urbanisté

Víc jak 50 měst z celé Evropy, světově uznávaný urbanista Ulrik Nielsen, 
zástupci Evropské unie. Tak vypadá stručný přehled účastníků konferen-
ce, která se odehraje na brněnském výstavišti 25. až 26. dubna pod obno-
venou značkou URBIS. Ta má nově podtitul „smart city fair“ a starostům 
středoevropských měst představí formou konference a výstavy nejnovější 
trendy v budování „chytrých“ měst. 

Cílem konference i výstavy, na které se 
představí největší hráči na poli Smart 
City, je ukázat představitelům středo-
evropských měst cestu, jak smysluplně 
budovat koncept chytrého města. 

„URBIS se stává unikátní platformou pro 
sdílení zkušeností a navazování kontak-
tů mezi městy, které jsou dnes v Evro-
pě lídry v oblasti smart city a osvícenými 
představiteli měst, kteří chtějí nová řešení 
usnadňující život svým občanům, zavá-
dět systematicky a s jasnou vizí,“ vysvět-
luje vedoucí manažer projektu URBIS 
Smart City Fair Martin Videczký. 

Akce cílí nejen na česká města, součástí 
bude Summit chytrých měst celé Vise-
grádské čtyřky. Ten je zaměřen na sdí-
lení praxe mezi ministerstvy sedmi států 
s ohledem na finanční i organizační pod-
poru chytrých měst ze strany státu. Svo-
je zkušenosti představí i  zástupci dvou 
zemí, které jsou v Evropě lídry v zavádění 

chytrých řešení – vystoupí norská velvy-
slankyně i velvyslanec Francie.

O  zkušenosti se hned první den podě-
lí také uznávaný urbanista a  architekt  
Ulrik Nielsen, který je tváří proslulého stu-
dia Gehl Architects. Na konkrétních pří-
padech ukáže, jak lze vybudovat chytré 
město, ve kterém se lépe žije. Nielsen umí 
takto kouzlit i v dopravně velmi vytížených 
městech, jako jsou například New York, 
Moskva nebo Sydney. Dvoudenní pro-
gram by měl podle organizátora konferen-
ce Davida Bárty propojit velkorysé ideje 
s praktickými informacemi a zkušenostmi 
se samotným zaváděním řešení. 

„První den je zaměřen především na 
chytrý development, tedy výstavbu 
chytrých čtvrtí. Pokročilá města si uvě-
domují, že právě skloubením nových 
technologií a  urbanistického pojetí 
měst pro lidi lze ovlivnit životní styl, ale 
i ceny bytů. Představí se tak špičková 
zahraniční města, od kterých se mohou 
naši developeři i města učit. Druhý den 
má program za cíl prezentovat příklady 
středoevropských měst, jejichž problé-
my jsou všem blízké. Cílem je inspirovat 
se mezi sebou a  tím urychlit zavádění 
chytrých řešení, ale i  podnítit vzájem-
nou spolupráci mezi městy,“ popisuje 
program organizátor konference David 
Bárta. Právě praktický přesah a  pro-
pojení s  dodavateli chytrých řešení je 
přidanou hodnotou celé akce. 

Chytrá řešení v  Brně představí na-
příklad Vídeň (chytrá čtvrť Seestadt),  
Stavanger, francouzské Bordeaux 
(nová čtvrť Euroatlantique), Graz (nová 
čtvrť Reininghaus), Rotterdam (obnova 
městské čtvrti Heart of South) či špa-
nělské Bilbao. Na pódium zamíří pre-
zident sekce TEN Evropského hospo-
dářského a  sociálního výboru Pierre 
Jean Coulon a  program financování 
investic do chytrých měst představí Pi-
erre-Emmanuel Noel z Evropské inves-
tiční banky (EIB).

Výstava firem, které tvoří chytrá města
Na místě program doplní výstava největ-
ších českých i  nadnárodních hráčů na 
trhu chytrých řešení. Své produkty pro 
efektivnější správu města, zdrojů i  ko-
munikace s  občany přivezou například 
společnosti Mastercard či ČEZ ESCO, 
které se staly generálními partnery akce. 
Mezinárodní prestižní konference s  vý-
stavou představuje ideální propojení lídrů 
v inovacích a dodavatelů chytrých řešení 
pro města se zástupci obcí, měst, krajů 
či aktivními občany. 
Jedinečnost projektu URBIS Smart City 
Fair stojí na silném propojení organizáto-
ra, společnosti Veletrhy Brno, s městem 
Brnem, které dlouhodobě téma Smart 
City řeší. Povedeným projektem je napří-
klad elektronická identita Brno iD, díky 
které lze například z domova zaplatit jíz-
denku na MHD nebo zaplatit poplatek za 
komunální odpad. 

KOMPLETNÍ PROGRAM ZDE >>
PROJEKT >>
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BRNĚNSKÝ MAJÁLES

Jarní MOTORTECHNA

Tradice pokračuje, i v letošním roce bude hostit areál brněnského výstavi-
ště největší studentskou akci – BRNĚNSKÝ MAJÁLES. Na této akci nesmí-
te chybět! Skvělá atmosféra, bezchybná organizace, jedinečný hudební 
zážitek. Na takový standard jsme u této akce zvyklí z minulých let. Jaký 
bude letošní ročník? Přijďte se přesvědčit 5. května 2018

Příznivci historických vozidel, motocyklů, renovátoři, sběratelé a nadšen-
ci se opět mohou těšit na tradiční jarní Mototechnu, která se uskuteční  
21. dubna v areálu brněnského výstaviště. 

Narůstající zájem ze strany vystavova-
telů i návštěvníků jen potvrzuje jedineč-
nost a oblíbenost této akce. V minulých 
letech se prezentovalo na 400 vystavo-
vatelů a více než 4000 zájemců o kou-
pi. S  narůstajícím počtem účastníků 
roste i počet zahraničních návštěvníků, 
kteří již zcela pravidelně MotorTechnu 
navštěvují. (Zastoupeno je Slovensko, 

Polsko, Maďarsko, Rakousko, Němec-
ko, Slovinsko, Litva, Itálie, Holandsko 
a další ).

Brány výstaviště se otevřou již v 8 hod.
Vstupné na akci .........................160 Kč 
Parkovné  ................................... 50 Kč

www.motortechna.cz

2 1. dubna
Výstaviště Brno

www.brno.majales.cz

Zveme tě na 4. ročník fenomenálního festivalu. Přijeď si užít akci, jež nemá 
v Česku obdoby. S největšími hvězdami generace Z jsme připravili akci, 
kterou nikde jinde nezažiješ! Čtvrtý ročník přinese nejpropracovanější 
program, jaký jsme kdy měli – ještě delší přípravy než obvykle, více krea-
tivy a ve výsledku více unikátních zážitků. Pro největší fanoušky máme tři 
hodiny extra programu navíc v podobě Utubering Exclusive.

UTUBERING BRNO 2018

5. května
Výstaviště Brno

www.brno.utubering.cz
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NINJA FACTOR V BRNĚ
Téměř každý už někdy v minulosti viděl známou televizní show Sasuke 
nebo také Ninja Warrior, která aktuálně probíhá v několika desítkách států 
po celém světě, včetně USA nebo Japonska. Právě v Japonsku tato show 
vznikla a během několika let si vybudovala ohromnou základnu fanoušků.

Do republikového finále Ninja Factoru 
postupuje pět nejlepších z kvalifikačních 
utkání v Brně, Ostravě a Praze. V celo-
státním finále, které se uskuteční 2.6. 
v Praze, se tak o titul bojovníka Ninja po-
pere celkem patnáct závodníků.

V kvalifikaci bude mít trať sedm různých 
překážek, aby každá z nich prověřila ji-
nou vlastnost závodníka. Některá rych-
lost a mrštnost, další naopak sílu nebo 
taktické smýšlení. Ve finále bude trať 
prodloužena na devět překážek.

V  kvalifikaci obdrží 
každý závodník spe-
ciální odznak, pro ka-
ždé město jiný. V ce-
lostátním finále se pak 
nejlepší tři závodníci 
mohou těšit na me-
daili a finanční odmě-
ny v celkové hodnotě  
80 000 Kč a další ceny 
od partnerů akce. 

12. května
Výstaviště Brno 
www.ninjafactor.com Každoroční setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu 

na brněnském výstavišti. V rámci doprovodného programu probíhají před-
nášky, workshopy, prezentace filmů a  seriálů, besedy a  autogramiády 
s autory, divadlo kjógen a další.

ANIMEFEST 2018
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Faust a Markéta
Květen 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště patří jedné z nejslavněj-
ších francouzských oper – Faustovi a Markétě Charlese Gounoda. 

Tvůrčí dvojice režisér Jiří Heřman a šéfdiri-
gent Marko Ivanović, která mimo jiné získala 
cenu Divadelních novin v kategorii Hudeb-
ní inscenace 2017 za finskou operu Láska 
na dálku, objevovala nové výrazové cesty 
v  prostoru pro operu zcela netradičním. 
Je jím multifunkční pavilon P o rozměrech  
200 × 80 metrů s  pohodlným zázemím 
pro diváky u účinkující. 

„Objevovat nový prostor skrze hudbu je 
pro mne fascinující práce. Konfrontace 
hudby, prostoru a člověka je hlavním té-
matem v mých inscenacích. Rekonstru-
ované Janáčkovo divadlo mi moc chybí, 
na druhou stranu jsem rád, že nám ny-
nější situace umožnila vytvořit výjimeč-
ný operní projekt Faust a Markéta, který 
bude jedinečnou možností vidět Gou-
nodovo dílo v  konfrontaci s  rozlehlým 
prostorem pavilonu,“ popsal režisér Jiří 
Herman.

Stejně jako v předešlých inscenacích Jiřího 
Heřmana se mohou diváci těšit nejen na 
vynikající scénický koncept a režijní ztvár-
nění, čekají je rovněž mimořádné pěvecké 
výkony. Roli Markéty ztvární přední členky 
brněnského souboru Pavla Vykopalová 
a Jana Šrejma Kčírková. Po vynikajícím 
výkonu v  roli Nemorina se tentokrát jako 
Faust představí španělský tenorista José 
Manuel v  alternaci Lucianem Mastrem 
a jako Mefistofeles Jan Šťáva spolu s Ond-
rejem Mrázem. 

Představení:
25.–27. května, pavilon P
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Změna termínů vyhrazena

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. 
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

26. 5.–17. 6.
Festival Re:publika 
1918–2018

23.–24. 6. INTERCANIS

23.–24. 6. Brno Revival

22.–27. 7. ICN+T 2018

18.–20. 8. STYL

18.–20. 8. KABO

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

2018

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.kardio-cz.cz/
http://www.motortechna.cz/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.grand-prix-vinex.cz
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://veletrhvedavyzkuminovace.cz
https://www.animefest.cz
http://www.bvv.cz/urbis
http://www.bvv.cz/mobitex
http://www.bvv.cz/dsb
http://www.bvv.cz/svb
http://www.bvv.cz/biomasa
http://www.bvv.cz/silva-regina/
http://www.bvv.cz/techagro/
http://www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.bvv.cz/vanocni-veletrhy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/life/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
https://gaudeamus.cz
http://www.motortechna.cz/
http://www.bvv.cz/plastex/
http://www.bvv.cz/profintech/
http://www.bvv.cz/welding/
http://www.bvv.cz/fond-ex/
http://www.bvv.cz/automatizace/
http://www.bvv.cz/imt/
http://www.bvv.cz/msv/
http://www.green-world.info
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://www.bvv.cz/styl-kabo/
http://brno.majales.cz/
http://www.brno.utubering.cz/
http://www.brnogp.cz/
http://www.icnt2018.org/
https://www.bvv.cz/festival-republika/
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