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Brněnské výstaviště má za sebou 

nejúspěšnější strojírenský veletrh 

za poslední dekádu. Jsem rád, že 

hospodářský růst – české ekono-

miky i  samotného veletrhu – se 

protnul s jubilejním ročníkem a zá-

roveň 100. výročím vzniku Česko-

slovenska, díky kterému jsme sym-

bolicky přivítali jako partnerskou 

zemi MSV Slovensko. Pokud bych měl charakterizovat letošní MSV jedním výrazem, 

byla by to „dobrá nálada“. Ta se prolínala i tradičním sněmem Svazu průmyslu a do-

pravy, který byl netradičně československý. Bylo mi ctí, že jsme na výstavišti přivítali 

i slovenského premiéra. Paradoxní je, že na MSV to bylo poprvé, nicméně jen za 

letošek už to byla druhá návštěvna Petera Pellegriniho v Brně. Na výstaviště zaví-

tal spolu se svým českým protějškem Andrejem Babišem už v květnu na zahájení 

 Festivalu RE:PUBLIKA. 

S koncem MSV ovšem veletržní sezona v Brně nekončí. Naopak. V pavilonech se 

v  rychlém sledu – a často i souběhu – střídaly desítky zajímavých akcí. Tradičně 

velmi navštěvovaný byl veletrh Gaudeamus, úspěch sklidil i první veletrh spotřeb-

ní elektroniky a domácích spotřebičů Datart Expo, který se v jeden víkend potkal 

s  dalšími dvěma masově navštěvovanými akcemi – tradiční burzou Motortechna 

a druhým ročníkem tatérské akce Tattoo Grand Prix. Ta po letošním pilotním ročníku 

opět povyrostla a na sto sedmdesát tatérů se svými klienty tak na víkend obsadili 

celé jedno křídlo pavilonu A. 

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.
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■ podmínky INZERCE

Než výstaviště rozezní vánoční koledy, ještě nás čeká stále populárnější festival LIFE!, 

jehož hlavním lákadlem bude tradiční pokus o překonání rekordu v počtu tanečníků. 

Loni jich bylo poprvé přes dva tisíce a věřím, že toto číslo letos opět trumfneme.

S koncem roku se na brněnském výstavišti uzavře i jedinečná výstava Alfons  Mucha: 

Dva světy. Vás, kteří jste ji ještě neviděli, bych na ni chtěl co nejsrdečněji pozvat. De-

vět pláten Slovanské epopeje s více než 150 plakáty světoznámého malíře je oprav-

du unikátní kombinace, kterou můžete vidět jen nyní v Brně. Velmi pravděpodobně 

se v tomto formátu v nejbližších letech – možná i desetiletích – nezopakuje.

Důvodů, proč brněnské výstaviště ještě letos navštívit, je mnohem více, všechny je 

tu vyjmenovat ani nelze. Věřím ale, že si ten váš jistě najdete stejně jako další více 

než milion lidí, kteří nám letos pomohou vytvořit rekordní návštěvnost. 
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Jubilejní 60. ročník MSV 
ukazoval budoucnost průmyslu, 
ohlížel se i za historií
Brněnské výstaviště žilo pět dní průmyslem a nejvyspělejšími  technologiemi. 
Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh oslavil jubilejní 60. ročník ve velkém 
stylu a zájem veřejnosti potvrdila více než 80 tisícová návštěvnost.

MSV je vlajkovou lodí komplexu něko-
lika průmyslových veletrhů a  letos se 
společně s  ním uskutečnilo dalších pět 

mezinárodních veletrhů, které se v Brně 
konají vždy v  sudých letech. IMT byl 
přehlídkou kovoobráběcích a  tvářecích 

strojů, FOND-EX se zaměřil na sléváren-
ství, WELDING na svařovací techniku, 
PROFINTECH představil technologie pro 
povrchové úpravy a PLASTEX byl vele-
trhem plastů, pryže a kompozitů. Expo-

zice 1651 vystavujících firem z 32 zemí 
obsadily plochu více než 45 tisíc metrů 
čtverečních. 

Jedním z hlavních témat MSV 2018 byla 
jubilea. Slavil se nejen šedesátý ročník 
veletrhu, ale také 90 let od založení br-
něnského výstaviště a 100 let od vzniku 
Československa. Partnerskou zemí vele-
trhu bylo Slovensko a  sto let naší spo-
lečné průmyslové historie připomněla 
unikátní výstava 100RIES, která ukázala 
stovku československých průmyslových 
legend uplynulého století. Mezi 45 expo-
náty výstavy bylo i 11 světových unikátů 
a replika sochy T. G. Masaryka, frézova-
ná přímo před zraky návštěvníků robo-
tem.

Letošní ročník se ovšem neohlížel jen 
za minulostí. Veletrh kladl důraz přede-
vším na budoucnost, kterou zastupovaly 
moderní exponáty vystavovatelů. Hlav-
ní téma Průmysl 4.0 se neslo v  duchu 
 autonomního řízení ve výrobním proce-
su. Nejlepší exponáty soutěžily o prestiž-
ní Zlaté medaile MSV. 
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Veletrh se uskutečnil v  období ekono-
mické konjunktury a  odrážel pozitivní 
náladu firem a  vysokou investiční po-
ptávku. Představitelé Svazu strojírenské 
technologie, který sdružuje výrobce ob-
ráběcích a  tvářecích strojů, na veletrhu 
oznámili, že za první pololetí zaznamenali 
více než patnáctiprocentní nárůst výro-
by a očekávají výsledkově rekordní rok. 
Vysokou atraktivitu českého trhu potvr-
dila mimořádná účast zahraničních firem 
a odborníků. Více než 800 firem a přibliž-
ně polovina všech vystavovatelů přijela 
ze zahraničí, nejvyšší zastoupení měly 
Německo, Slovensko, Čína, Itálie a Ra-
kousko. 

Jubilejní ročník přinesl také rekord v po-
čtu doprovodných akcí, kterých se 
v pěti dnech uskutečnilo neuvěřitelných 
79. Jednotlivé akce byly zaměřeny na 
průmyslovou spolupráci s  Čínou, Ja-

ponskem, Ruskem, Běloruskem, Švý-
carskem, Slovenskem a  dalšími státy. 
Velký zájem byl o  dvoudenní B2B pro-
jekt Kontakt-Kontrakt s účastí 233 firem 
z 15 zemí. Z odborných akcí byl největ-
ší pátý ročník konference o 3D tisku se 
340 posluchači, další konference jednaly 
například o budoucnosti jaderné energe-
tiky, Průmyslu 4.0, podpoře technického 
vzdělávání nebo oběhovém hospodář-
ství. Již poosmé se uskutečnil jednoden-
ní veletrh pracovních příležitostí JobFair 
MSV a v pavilonu Z probíhal 10. ročník 
Soutěže programátorů CNC strojů, kte-
rou pro žáky středních škol a učilišť při-
pravuje Svaz strojírenské technologie. 
Zajímavostí doprovodného programu 
byla „neviditelná“ interaktivní výstava 
CZECHINNOVATION EXPO, která se 
prostřednictvím nejmodernějších tech-
nologií ohlížela za stoletou historií české 
vědy, výzkumu a inovací. 
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Budoucnost české energetiky 
stojí na jaderném zdroji
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnila řada  přednášek 
a konferencí. Mezi ně patřily Budoucnost jaderné energetiky v ČR a  konference 
s  dlouhým, ale výstižným názvem: Hazardování s  energetickou nezávislostí  
České republiky může znamenat velké bezpečností riziko. Ačkoliv šlo o dvě roz-
dílné přednášky, měly jedno společné téma – nutnost energetické soběstač-
nosti České republiky.

Ředitel Českého svazu zaměstnanců v ener-
getice Jan Klas varoval nad nutností zajistit 
pro deset a půl milionu lidí dostatek elektric-
ké energie a tepla, což v blízké budoucnosti 
může pokrýt jen dostavba jaderného zdroje. 
Aby se země nedostala pod tlak energetické 
nesoběstačnosti, je nutné nahradit stávající 
bloky v jaderné elektrárně Dukovany novým 
zdrojem. Bohužel oproti původním plánům 
zpoždění narůstá, takže v současnosti už se 
počítá s vydáním stavebního povolení v roce 
2028 a s dokončením v nejoptimističtější va-
riantě v roce 2039.
Jan Klas poukazoval na představitele ně-
kolika našich posledních vlád, které nebyly 
schopné rozhýbat nutné procesy v končící 
životnosti jaderné elektrárny Dukovany.
„Potřebujeme inteligentní a vzdělané vede-
ní, které v oblasti energetiky bohužel nemá-
me. Za mého otce a dědy o energetice roz-
hodovali energetici a politici jim naslouchali, 
ale dnes je doba taková, že o energetice 
rozhodují politici,“ posteskl si ředitel ČSZE. 
Českým odborníkům se podle něj nedostá-
vá sluchu minimálně od roku 2006, odkdy 

jsme svědky řady špatných rozhodnutí vlád 
a lavírování od voleb k volbám. 
„Mezitím běží čas a nikoho nezajímá, že lidé 
nemají v blízké budoucnosti zajištěn dosta-
tek elektrické energie a tepla. Kočár prostě 
jede a uvidíme, o co se zastaví a jak tvrdý to 
bude náraz,“ prohlásil Jan Klas. 
Ministryně průmyslu a obchodu Marty No-
vákové na MSV zdůrazňovala politickou 
i odbornou shodnu na nutnosti investic do 
jaderné energetiky. Případný výpadek Du-
kovan ze zdroje elektrické energie by zna-
menal, že Česká republika ztratí soběstač-
nost ve výrobě elektřiny, což by vzhledem 
k nepředvídatelnému vývoji trhů mohlo být 
nakonec daleko nákladnější než investice 
do výstavby. 
Na MSV se ovšem odborníci zabývali i šir-
šími souvislostmi energetické politiky. Ivan 
Beneš, místopředseda výboru pro udržitel-
nou energetiku při Radě vlády ČR pro udr-
žitelný rozvoj, poukázal na fakt, že lidstvo je 
pod tlakem tří velkých stresorů, kterými jsou 
změna klimatu, konečnost zdrojů a růst lid-
ské populace. Zvyšuje se obava z použití 
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jaderných zbraní, protože energetika dala 
lidstvu nesmírné ekonomické bohatství, ale 
také sílu toto bohatství zničit. Od začátku 
devadesátých let riziko jaderné apokalypsy 
stále roste a  je již stejně vysoké, jako bylo 
v době prvních zkoušek jaderných zbraní. 
Nově vzrůstá také obava ze zneužití prvků 
umělé inteligence proti demokracii a  ideá-
lům svobody a rovnosti. Rozvoj technologií 
podle Ivana Beneše nahrává diktatuře, která 
na rozdíl od demokracie soustřeďuje infor-
mace a moc na jednom místě. Současné 
technologie umožňují dříve nemyslitelnou 
míru monitorování a kontroly občanů. Svě-
tové společenství by podle něj mělo spolu-
pracovat při řešení problému potenciálního 
katastrofického zneužívání nových techno-
logií, a  to zejména pokud jde o  robotické 
autonomní zbraně, které zabíjejí bez lidské-
ho dohledu. 
„Hrozí zneužití umělé inteligence k  vytvo-
ření robotických zbraní, které jsou imunní 
proti dosavadním obranným prostředkům 

a umožňují, aby se pomocí miniaturizova-
ných autonomních zařízení likvidovaly celé 
statisíce lidí, které mají třeba jinou víru, rasu, 
názory. Vývoj těchto zbraní je pokládán za 
třetí revoluci ve válčení, přičemž první revo-
luci přinesl střelný prach a druhou jaderné 
zbraně. Třetí revolucí jsou tyto miniaturní 
autonomní roboty, které zabíjejí bez zásahu 
lidí, čímž se vymykají všem ženevským kon-
vencím,“ varoval Ivan Beneš.
Další hrozbou jsou důsledky změny klimatu, 
kde nám jako malé zemi nezbývá než adap-
tovat se na novou situaci a získat odolnost 
vůči katastrofám. Rizikem jsou i nevhodné 
zásahy člověka a pokusy ovlivnit změnu kli-
matu, které přinášejí více škody než užitku. 
Jako příklady takových zásahů Ivan Beneš 
uvedl biopaliva a emisní povolenky.
Energetici na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu tak bili na poplach. Nejistá budouc-
nost a  čím dál reálnější národní i  globální 
hrozby byly hlavními tématy letošních ener-
getických konferencí.

Bagr na baterie, hybridní 
čerpací systém nebo 3D 
tiskárna na kov
Vyhlašování nejlepších exponátů v rámci soutěže Zlatá medaile již tradič-
ně patří k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu a ani letošní 60. ročník 
nebyl výjimkou. Odborná porota ocenila šest exponátů.

Bezemisní miniexkavátor >>
Bezemisní bateriový miniexkavátor se 
sys  témem pro dynamické řízení spotřeby 
energie pracuje na jedno nabití po dobu  
7 hodin. Je vhodný do uzavřených prostor.

KRAKEN – Frézovací hlava nové  
generace >>
Jedná se o unikátní prutový nástroj spe-
cifické konstrukce a  designu, díky če-
muž je možné snížit hmotnost o více než 
60 % oproti standardním provedením. 
Technologií 3D tisku je dosaženo vyso-
ké tuhosti konstrukce, přičemž kanálky 
jednotlivých prutů je přiváděna chladicí 
a řezná kapalina až k břitům frézy.

Hybridní čerpací systém >>
Systém je určen k  dopravě kapalin na 
velké vzdálenosti a čerpání kapalin z vel-
kých hloubek. Kromě čerpadlového re-
žimu může být provozován i  v  režimu 
turbínovém a  rekuperovat přebytečnou 
tlakovou energii. 

Studio System >>
Zařízení pro 3D tisk, které automatizuje 
a zlevňuje kovový 3D tisk. Díky integraci 
cloudového softwaru nabízí uživatelsky 
jednoduchý pracovní proces výroby slo-
žitých kovových součástí tzv. in-house, 
od digitálního souboru až po finální ko-
vový díl. 

Válečkovací nástroj Superoll MAC >>
Je vybavený schopností automatického 
nastavení průměru nástroje, automaticky 
sleduje průměr předobrobené díry a zá-
roveň dosahuje stabilních výsledků a do-
končování povrchu. 

Ready2_spray >>
KUKA ready2_spray je novým produk-
tem umožňující automatizaci lakova-
cích nebo nanášecích aplikací i menším 
a středním firmám.

fairherald fairherald12 13



Průmyslová historie na dotek
Mezinárodní strojírenský veletrh letos doplnila unikátní výstava 100ries, 
která návštěvníkům ukázala 100 příběhů československých průmyslových 
legend uplynulého století. Celou řadu zajímavých příběhů v pavilonu A do-
plňovaly i historické exponáty, které se do areálu brněnského výstaviště 
po několikaleté přestávce znovu vrátily, případně prožily svou pozdní pre-
miéru.

Znovuzrození prvního českosloven-
ského prezidenta
Když se v květnu 1928 slavnostně ote-
víralo brněnské výstaviště, na davy 
návštěvníků shlížela socha preziden-
ta Tomáše Garrigua Masaryka. Socha 
v  nadživotní velikosti stála na podstav-
ci v rotundě centrálního pavilonu A, při-
čemž o devadesát let později se znovu 
vrátila. Přesněji řečeno model, který pod-
le původního díla vznikal přímo před zra-
ky návštěvníků s  pomocí nejmoderněj-
ších digitálních 3D technologií. Prvního 
československého prezident v průběhu 
veletrhu frézoval třímetrový robot Kuka. 
Během veletrhu vznikly rovnou dvě ko-
pie sochy, kterou do detailů dolaďoval 
Ladislav Jezbera ze Střední průmyslové 
školy kamenické a sochařské v Hořicích. 
Původně se zdálo, že veletržní socha 
československého prezidenta z  roku 
1928 je nenávratně ztracena. Loni se 
však podařilo dohledat, že šlo o sádro-
vý odlitek od Otakara Španiela, který byl 
vzorem pro výrobu nejméně tří bronzo-
vých soch, z  nichž jedna naštěstí od-
počívala v depozitáři Národního muzea. 
Společnost MCAE Systems pak sochu 

oskenovala 3D skenerem a získala data, 
potřebná pro vytvoření počítačového 
modelu a  naprogramování speciálního 
softwaru. 

Stříbrný šíp
Původním záměrem byla výroba klasic-
kého motorového vozu, který měl brázdit 
československé koleje od konce třicá-
tých let minulého století. Jenže Franti-
šek Jansa, šéf podniku ČKD, se zrovna 
vrátil ze stáže ve Francii a  prosadil vý-
robu rychlíkového vozu. Díky němu tak 
v  roce 1938 vznikl Stříbrný šíp s ozna-
čením M260.0, který o  80 let později 
mohli obdivovat návštěvníci Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu. Stříbrný šíp 
dosahoval rychlosti 90 km/h a měl kon-
kurovat Slovenským strelám, které vyrá-
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Značka Liaz v  minulosti pravi-
delně vystavovala na strojíren-
ských veletrzích, a kromě vývo-
jových verzích svého výrobně 
nejúspěšnějšího modelu Liaz 
100, hrdě prezentovala i  své 
sportovní úspěchy v  evrop-
ském poháru tahačů, kam na-
stoupila od roku 1987. Jenže 
i vavřínové věnce někdy muse-
ly ustoupit zájmům národního 
podniku.
„Připravovali jsme se na závo-
dy v Belgii, když jsem se najednou do-
zvěděl, že místo do Belgie pojedu na 
strojírenský veletrh v Brně, kde bude vy-
stavena má liazka a já budu muset vozit 
ministra průmyslu,“ vzpomínal František 
Vojtíšek, který se závodními liazkami zá-
vodil více než deset let. 
Na 60. ročníku MSV se pak v  rámci 
100ries prezentoval legendární auto-
bus Škoda 706 RTO, jenž je konstrukč-
ní kombinací Liazu (podvozek a motor) 
a  Karosy (karosérie). Vystavenému au-
tobusu nechyběl ani mezi školou po-
vinnými dětmi oblíbený přívěs, jemuž se 
dospělí zejména v  zimě vyhýbali kvůli 
absenci topení. K  ústupu od používání 
osobních přívěsů za autobusy došlo až 
v 70. letech po nástupu kloubových au-
tobusů a trolejbusů. Autobus Škoda 706 
RTO, přezdívaný knedlík, okurka nebo 
vajíčko, je dvounápravový s  trambuso-
vou polosamonosnou karosérií, spočí-
vající na nosném rámu. 

Sportovní vůz R200 se vrátil
Po tříleté přestávce se do prostoru pa-
vilonu A  vrátil moderní sportovní vůz 
R200, odkazující na legendární Škodu 
110. která je právem považována za je-

den z  nejpovedenějších modelů z dílny 
Mladoboleslavské automobilky. Co se 
tedy stane, když se nadšenec do aut 
a designér v jedné osobě Petr Novague 
pokusí tuto legendu vzkřísit do součas-
nosti? Vznikne vůz Hoffman & Novague 
R200. 
„Snažili jsme se vzdát poctu autu, kte-
ré vnímáme jako legendu. Vytvořili jsme 
projekt, v němž jsme spojili součástky již 
existujících automobilů a dotvořili vlast-
ním designem karosérie,“ vysvětloval 
Novague v roce 2015 při výstavní premi-
éře na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu v Brně. 
Model R200 nese odkaz slavné ško-
dovky, ale vnímavější motoristé v  něm 
najdou podobnost s  Audi R8. Není to 
náhoda. Základ R200 tvoří právě model 
R8, z něhož byl použit podvozek, motor 
a okenní skla. 
„Od první myšlenky přes různé analýzy, 
výběr podvozku, motoru až po finální 
prezentaci uběhlo téměř pět let. Samot-
ná stavba auta trvala asi rok a půl a nej-
těžší bylo elegantně zakomponovat již 
navržené komponenty. Nechtěli jsme, 
aby auto působilo nepřirozeně. Snažili 
jsme se vytvořit kompaktní celek,“ uvedl 
Novague.

běla Tatra Kopřivnice. Vzhledem k oku-
paci Československa Třetí říší však vznikl 
jediný exemplář Stříbrného šípu, který 
pak v  následujících letech chátral. Byla 
nutná rozsáhlá renovace a z původního 
vozu se zachovala jen karosérie, jež byla 
ve značně zuboženém stavu. Interiér se 
musel vyrobit kompletně nový, moderní 
jsou i  motory. Veškeré viditelné detaily 
jsou ovšem udělané tak, aby odpovídaly 
dobové výrobě.

Favorit & Favorit
Jeden je hrdým zástupcem dvousto-
pých vozidel, ten druhý typickým před-
stavitelem jízdních kol. Zatímco Favorit 
s okřídleným šípem ve znaku byl slav-
nostně představen na MSV v roce 1987 
a  stal se posledním předrevolučním 
modelem automobilky Škoda, jízdní 

kolo Favorit má poněkud vousatější his-
torii, sahající až do roku 1921. František 
Hering tehdy v Rokycanech založil prv-
ní výrobnu jízdních kol, která sice skrz 
organizační i politické změny procháze-
la neklidným vývojem, ale když v  roce 
1950 vzniklo v rokycanských závodech 
patnáct jízdních kol pro českosloven-
skou reprezentaci, byl to počátek slav-
ného Favoritu. Původně zamýšlený ná-
zev Borec naštěstí neprošel a  tehdejší 
ředitel závodu Josef Bochníček navrhl 
jméno Favorit. Tím odstartoval několi-
kaletý příběh výroby jízdního kola, kte-
ré v roce 1978 dosáhlo počtu jednoho 
milionu kusů a v dalším období se vý-
roba vyšplhala na 200 000 kusů ročně. 
Po revoluci však privatizovaný podnik 
nedokázal zareagovat na konkurenční 
kola ze západních zemí a zkrachoval. 

Závodění v Belgii nahradil strojíren-
ský veletrh
V  rámci prezentace 100ries nemohla 
chybět ani legendární značka Liaz. Libe-
recké automobilové závody byly založe-
ny v roce 1953, a přestože v následují-
cích padesáti letech vyjely z podniku jen 
tři základní modely – Škoda 706, Ško-
da 706 RT a Liaz 100, staly se nedílnou 
součástí československých cest a silnic 
ve spřátelených socialistických zemích. 
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Nuda v Brně? 
Na festivalu LIFE nikdy! 
Listopad na brněnském výstavišti každoročně patří sportu, tanci a zábavě. 
Od 9. listopadu zde totiž začíná oblíbený festival Life!, který nabídne 
zábavu doslova pro celou rodinu. Konat se bude až do neděle 12. listopadu 
a zábava a sport pokryje celý areál výstaviště. Pro rodiny a hlavně děti to 
bude skvělý víkend, kdy se představí mnoho forem hodnotného a zdravého 
trávení volného času.

Přijďte si na výstaviště zaběhat
SPORT Life! 2018 oživuje tradici běhů na 
brněnském výstavišti. Během festivalo-
vého víkendu se uskuteční několik běhů, 
ten pro děti SPORTLife Run proběhne 
v pátek odpoledne a na „pětistovce“ se 
děti mohou seznámit s půvabem přiro-
zeného pohybu.  

Family Hall pro rodiny s dětmi
Své místo mají na veletrhu tradiční spor-
ty. Ty najdou lidé v pavilonu G2 (FAMILY 
HALL), kde se prezentuje město Brno 
a  Jihomoravský kraj. Vyzkouší si zde 
například florbal, basketbal, badminton 
a  další sporty. Děti určitě potěší i  ninja 
dráha a nafukovací atrakce známé z tele-
vizních soutěžních pořadů. V expozicích 
Jihomoravského kraje a města Brna na-
víc návštěvníci potkají slavné sportovce. 

Na festivalu si i zabruslíte
V pavilonu V bude letos k dispozici i klu-
ziště se speciálním povrchem LIKE-ICE, 
na místě si budete moci půjčit brusle. 
Uskuteční se zde i krasobruslařské ex-
hibice a  show. Kromě kluziště budou 
v  pavilonu i  speciální sportoviště pro 
korfball, ping-pong, jugger, frisbee nebo 
headis. 

Taneční rekord se Sokolem, Šebrlem 
a Verešovou
Sobotu s pokusem o překonání taneční-
ho rekordu lze už bez nadsázky označit 
za tradici. Letos je laťka hodně vysoko, 
v  roce 2017 se totiž sešlo 2052 taneč-
níků. Letos vypukne davové taneční ší-
lenství v pavilonu A v sobotu v 15 hodin 
a účastníci to rozbalí s Ondřejem Soko-
lem, Romanem Šebrlem a Andreou Ve-
rešovou. Součástí pokusu o  překonání 
tanečního rekordu budou další předsta-
vení – například fire show nebo šálová 
akrobacie. 
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Přes 100 herních počítačů pro veřejnost
Festival Life! je herní událostí roku. V pa-
vilonu B si návštěvníci vyzkouší napří-
klad brýle pro virtuální realitu nebo si 
zahrají na výkonných herních počítačích. 
Těch bude v  pavilonu připraveno více 
než sto. Dvě pódia pak nabídnou finá-
le Mistrovství ČR v počítačových hrách 
a   Vodafone Mistrovství ČR v  mobilních 
hrách. Fanoušci PC hraní mohou přihlí-
žet jako diváci nebo vyzkoušet nejnovější 
edice PC her.

Youtubeři zcela nově – na workshopech
Program s  YouTubery začíná v  sobo-
tu 10. listopadu v 9:30 a potrvá zhruba 
do dvou hodin. Každý fanoušek si už při 
nákupu vstupenky vybere, se kterým 
youtuberem chce absolvovat workshop, 
samozřejmě v programu jsou i společné 
části, na kterých se sejdou všichni pří-
tomní youtubeři. Dostatek času bude sa-
mozřejmě i na selfíčko nebo popovídání. 
Na výstaviště přijedou House, Pedros-
Game, Anna Sulc, GetTheLouk, Stejk, 
Fatty Pillow, Jmenuju se Martin, Pimps 
a Luboš Je Celkem Fajn. Vstupenka na 
program youtuberů platí pro dvě osoby 
– jednu mladší osmnácti let a  jednoho 
zákonného zástupce (rodiče). 

Life! STYLE
Posledním z projektů je Life! STYLE. Ten 
potěší hlavně ženy. V pavilonu A je totiž 
budou rozmazlovat vizážisté, kadeřní-
ci, manikéři a pedikéři. Stylistka Jarmila 
Krahulcová pak všem poradí s vhodným 
oblečením.

Vstupné a otevírací doba
Výstaviště je otevřeno v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli do 
16 hodin. Vstupenky je nejvýhodnější pořídit si přes web. Ceny programu 
s youtubery, tanečních workshopů a dalších druhů vstupenek najdete v ce-
níku vstupného na www.festivallife.cz.

Hubnutí s radami od odborníků
Velká pozornost bude věnována oblí-
benému tématu hubnutí. Profesionální 
trenéři zájemcům ukážou, jak se udržet 
ve formě celý rok a vyhnout se drastic-
kým dietám do plavek. Návštěvníci si ve 
velké fitness zóně v pavilonu V vyzkouší 
například spinning, kruhový trénink nebo 
cvičení s vlastní vahou. Dozvědí se také 
něco o správném stravování. V pavilonu 
A2 si vyzkoušíte malé trampolíny.

Lanové atrakce v pavilonu V
Nejen děti si mohou užít lanové atrak-
ce v pavilonu V. Zajímavá je především 
dlouhá lanovka vedoucí přes celý pavi-
lon nebo barmský most. Nejzajímavější 
je asi „urban“ zážitek z této atrakce, ob-
vykle jsou lanové parky instalovány v pří-
rodě, tento je instalován nad výstavními 
expozicemi.

Adrenalin 
V  adrenalinové hale G1 si mohou děti 
zapůjčit freestylové koloběžky nebo 
malá BMX kola a  pod vedením zku-
šených instruktorů si okusit extrém-
ní sporty. V hale A si zase děti mohou 
v rámci speciálního programu Jumping 
Kids užít netradičního skákání na ma-
lých trampolínách. V  pavilonu V  je pro 
děti velkým zážitkem i  skok do obřího 
polštáře z výšky. 

Nabitý soutěžní víkend 
Kdo upřednostňuje pasivní sportování, 
ocení šestý ročník závodu MERCEDES-
-BENZ GRAND BMX 2018 o titul Mistra 
ČR ve Freestyle BMX PARKU v pavilonu 
G1. Součástí programu tohoto mistrov-
ství je vystoupení slovenského rappera 
EGO (sobota 16:30). Na stejném místě 
budou soutěžit také biketrialisté.
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Rádi cestujete s obytným 
vozem nebo karavanem?  
Přijďte se inspirovat na veletrh Caravaning Brno

Už od 8. listopadu přivítá brněnské výstaviště všechny fanoušky cesto-
vání s obytnými auty a karavany. Koná se zde totiž další ročník oblíbené-
ho veletrhu Caravaning Brno. Obsazeny budou opět dva pavilony i okolní 
venkovní plochy. Nakoupíte i vybavení a příslušenství pro cestování nebo 
elektrokola. 

Pavilon F bude věnován prémio-
vým značkám – představí se zde fir-
my Blue Rent, Campingworld Neuge-
bauer, Caravan Metropol, J.M. Trade, 
Mercedes -Benz Vans Česká republika 
či  TOPTRADE. Zastoupeny tak budou 
značky Bürstner, Niesmann + Bischoff, 
Hymer, Carthago, Concorde, Frankia, 
Pilote, Le Voyageur a Phoenix. Desít-

ky dalších firem se budou prezentovat 
v pavilonu P. 
Součástí veletrhu je atraktivní doprovod-
ný program v  podobě cestovatelských 
přednášek i technického poradenství. 
Připraven je také bazar karavanů, ve 
kterém budou k sehnání modely za pří-
znivé ceny. Populární jsou i testovací jíz-
dy, které ocení zkušení jezdci i nováčci. 
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Více než 230 prodejců z 15 zemí zavítá na listopadové Minerály Brno 2018. 
Jedná se o  nejvyšší počet přihlášených v  historii akce. Návštěvníci tak  
17. a 18. listopadu na brněnském výstavišti nakoupí na ploše 780 m2 nepře-
berné množství nerostů a šperků z celého světa. Vystavovatelé přivezou 
třeba dvoubarevné fluority z Číny nebo zajímavé drúzy kalcitu, chybět ne-
budou ani ručně vyráběné šperky.

Do vyprodaného pavilonu B zavítají stá-
lice, mezi které patří třeba firma Minerály 
Jiří Špalek, Kamenictví František Vorel 
nebo Mineral Purkart. Chybět ale nebu-
de ani více než desítka nováčků, mezi 
nimiž bude třeba italská firma New Rain-
bow Gems nebo česká společnost Síla 
kamenů.

Stovky zajímavých pegmatitů uvidí lidé 
na výstavě Významné mineralogické 
lokality jižní Moravy, která doprovodí 
 Minerály Brno. Výstava nabídne přehlíd-
ku často i unikátních exemplářů, a to bar-
vou i velikostí. Kromě surových minerálů 
se mohou lidé těšit také na mimořádnou 
expozici velkých fazetově vybroušených 

kamenů ze západomoravských pegma-
titových lokalit.

Zatímco rodiče budou nakupovat, děti si 
užijí výbušnou zábavu v expozici Ústavu 
geologických věd Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity 
v  Brně. Jeho pracov-
níci přivezou interak-
tivní model sopky 
a  horniny, které 
se tvoří vulka-
nickou činností. 
Zájemci tak uvidí, 
v  jaké části sop-
ky dané kameny 
vznikají. Brňané také 
budou mít možnost zjis-
tit, po jakých horninách denně chodí 
a zda se v minulosti na území města na-
cházela sopka. Zájemci se budou moct 
pod mikroskopem podívat i na zub nej-
většího žraloka, který žil na naší planetě.

Organizátoři připravili pro návštěvníky 
i benefity. Například zvýhodněné vstup-

né na výstavu Alfons Mucha: Dva  světy. 
Pro získání lístku za cenu 200 korun sta-
čí o víkendu 17. a 18. listopadu předložit 
na pokladně pavilonu H vstupenku na 
 Minerály Brno. Levnější návštěvu si díky 
vstupence na výstavu užijí rovněž ná-

vštěvníci VIDA! science centra. Od 17. 
do 25. listopadu do-

stanou 20% sle-
vu na jakékoliv 
vstupné.

Minerály Brno 
budou otevřené 

od 9 hodin. V  so-
botu 17. listopadu zavírají 

v 18 hodin, v neděli už v 16.30. 
Základní vstupenka stojí 100 korun a lze 
ji koupit i on-line, děti a důchodci zapla-
tí za lístek polovinu. Pohodlné parková-
ní nabízí za 20 korun na hodinu Expo-
parking, který se nachází naproti vstupu 
u pavilonu E.

Zajímavosti vystavovatelů >>

Listopadové Minerály Brno 
budou největší v historii
představí významná moravská naleziště
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VELETRH JOBCHALLENGE
Největší veletrh práce na Moravě opět otevře brány 
studentům a absolventům VŠ
Jen několik dní zbývá do zahájení 12. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí 
JobChallenge, který se uskuteční 21. listopadu v pavilonu A. Veletrh už tradičně 
navštěvují studenti a absolventi zejména tří největších brněnských univerzit – 
MU, MENDELU a VUT v Brně. Přes 120 společností se tak díky tomuto eventu 
může prezentovat před více než dvěma a půl tisíci návštěvníky a vybrat si ty 
nejlepší z nich do svých týmů.

Studenti a absolventi VŠ přicházejí na ve-
letrh nejen pro nalezení vhodných pracov-
ních pozic (stáží, trainee, práce na HPP), 
ale také kvůli osobnímu setkání se zaměst-
navateli a  novým kontaktům. Ještě před 
příchodem na veletržní plochu je možné 
absolvovat tzv. online kurz, který návštěv-
níky dobře připraví na setkání s persona-
listy, stačí se jen zdarma zaregistrovat na 
veletržním webu (www.jobch.cz). 
„JobChallenge, i z hlediska návštěvnosti, je 
prostě to nejlepší, co tady v regionu máme. 
Ostatní veletrhy máme vcelku projezděné, 
ale tady jsme vždy nacházeli nejvíce re-
levantních lidí, kteří jsou pro firmu do bu-
doucna nesmírně důležití, mají ideály, drive 
a motivaci. Za jeden den se nám tu zužit-
kují a vrátí veškeré investice, které jsme do 
veletrhu dávali,“ okomentovala event Em-
ployer Branding Specialist Lucie Chladová 
z Kiwi.com.
Návštěvníky táhne ekonomie, IT i marketing
Loňský ročník navštívili v  největším počtu 
zájemci o pracovní zkušenosti v oblasti eko-
nomie a podnikových financí, informačních 
technologií, marketingu, obchodu nebo 

techniky či administrativy. Letos na ně na 
veletržní ploše čeká téměř 130 zaměstna-
vatelů z 15 různých oborů. Ti mají možnost 
vystavět si vlastní atypické stánky nebo fi-
remní chill-out zóny – to vše směrem k lep-
šímu pohodlí návštěvníků.
Vystavovatelé se v  rámci veletržního dne 
také zapojují do tzv. TALK Shows. V rám-
ci  moderované debaty mají 25 minut na 
představení své firmy a kariérního příběhu 
úspěšného absolventa VŠ až 40 zájem-
cům. Během TALK Show tak představují 
svou firemní kulturu, benefity nebo mož-
nosti kariérního rozvoje. 
Celý veletržní den je nejen o  kontaktech 
a osobním setkávání, ale také o zážitcích. 
Proto se návštěvníci mohou zapojit do růz-
ných soutěží o hodnotné ceny, a  to nejen 
v  rámci oficiální veletržní soutěže, ale také 
na stáncích vystavovatelů. Ti tak mají neo-
mezené možnosti, jak zaujmou mladé na-
dějné talenty.
Veletrh pořádají MU, MENDELU a  VUT 
v Brně 21. listopadu od 9:00 v prostorách 
brněnského výstaviště v pavilonu A1.
www.jobch.cz

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 2018
XXIV. VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL
Zveme žáky pátých až devátých tříd základních škol a  jejich rodiče na 
XXIV. Veletrh středních škol, který se koná v areálu brněnských veletrhů 
v pavilonu G1 a bude prezentací vzdělávací nabídky středních škol přede-
vším z Jihomoravského kraje.

Současně bude sousední pavilon G2 
poprvé hostit Festival vzdělávání, kde se 
návštěvníci seznámí s jednotlivými obory 
a řemesly, získají přehled o aktuální situ-
aci na trhu práce a  podrobné informa-
ce o podmínkách studia na vystavujících 
středních školách.

KDY?
22.–24. listopadu 2018

KDE?
Výstaviště Brno
pavilon G1 a G2

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
• Představení desítek škol
• Unikátní možnost zeptat se přímo stu-

dentů
• Ukázka desítek oborů a řemesel
• Chemické pokusy
• Záchranářské akce
• Pěvecké a taneční výstupy
• Modní přehlídky
• Pochod mažoretek
• Barmanské vystoupení

V  rámci festivalu je připraven i  bohatý 
doprovodný program pro rodiny i peda-
gogickou veřejnost.
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Více informací o službě najdete zde >>
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Změna termínů vyhrazena

2018 listopad–prosinec

30. 10.–31. 12. TITANIC výstava

8.–11. 11. Caravaning Brno 

9.–11. 11. Life! 

17.–18. 11. MINERÁLY BRNO 

21. 11. Job Challenge

23.–24. 11. Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání 

7.–16.12. VÁNOČNÍ VELETRHY

2019 leden–srpen

30. 10.–31. 12. TITANIC výstava

12.–13. 1. Národní výstava psů

16. 1. Zelená burza

17.–20. 1. GO

17.–20. 1. REGIONTOUR

2.–3. 2. DUO CACIB

16.–18. 2. STYL

16.–18. 2. KABO

27. 2.–2. 3. Stavební veletrh Brno

27. 2.–2. 3. DSB

27. 2.–2. 3. MOBITEX

28. 2.–3. 3. MOTOSALON (Praha)

8.–10. 3. OPTA

14.–17. 3. PRODÍTĚ

14.–17. 3. Svět ženy

19.–22. 3. AMPER

13. 4. MotorTechna Brno

4. 5. Majáles/Utubering

12.–15. 5.
Národní výstava 
hospodářských zvířat

12.–15. 5. Národní výstava myslivosti

12.–15. 5. ANIMAL TECH

15.–16. 5. Stainless

24.–26. 5. Animefest

25.–26. 5. MINERÁLY BRNO

25.–26. 5. GRAND PRIX VINEX

29.–31. 5. IDET

29. 5.–1. 6. PYROS

29. 5.–1. 6. ISET

5.–6. 6. URBIS SMART CITY FAIR

15. 6. MODELLBRNO

22.–23. 6. PROPET

22.–23. 6. INTERCANIS

22.–23. 6. INTERFELIS

29.–30. 6. Brno Revival

24.–26. 8. STYL

24.–26. 8. KABO

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
http://www.jilova.cz/veletrh-strednich-skol/
https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/
https://www.bvv.cz/stainless/
https://www.bvv.cz/animal-tech/
https://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/
http://www.motortechna.cz/
https://www.bvv.cz/mobitex/
https://www.bvv.cz/dsb/
https://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/
http://www.amper.cz/
https://www.bvv.cz/prodite/
https://www.bvv.cz/svet-zeny/
https://www.bvv.cz/opta/
https://www.bvv.cz/motosalon/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
https://www.bvv.cz/vystavy-psu/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/
http://www.zelena-burza.cz/
https://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.bvv.cz/vanocni-veletrhy/
http://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.bvv.cz/life/
http://www.bvv.cz/caravaning-brno/
http://www.bvv.cz/idet
http://www.bvv.cz/pyros
http://www.bvv.cz/iset
https://www.bvv.cz/urbis/
http://www.grand-prix-vinex.cz/
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/
http://www.animefest.cz/
https://www.titanicvystava.cz/
https://www.jobch.cz
https://www.titanicvystava.cz/
http://brno.majales.cz/
http://www.modellbrno.cz
https://www.bvv.cz/propet/
https://www.bvv.cz/vystavy-psu/
http://www.zo36brno.cz/
http://www.brnogp.cz/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
https://www.bvv.cz/styl-kabo/
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