
Do nového roku s veletrhy GO a REGIONTOUR

CARAVANING BRNO  
ANEB DOVOLENÁ NA KOLECH

Taneční rekord  
opět překonán!

Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a   v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a   v ý s t a v  B V V

6   2018

fairherald



Ačkoliv ještě není konec roku, už 

dnes můžeme říct, že se letošní se-

zona brněnského výstaviště zařadí 

mezi ty nejúspěšnější za posled-

ních deset let. Na brněnské výsta-

viště za rok 2018 přišlo více než  

1,2 milionu návštěvníků. To je ob-

rovské číslo. Pokud bychom zařa-

dili brněnské výstaviště do statistik 

nejnavštěvovanějších cílů sledova-

ných agenturou CzechTourism – posouvá je na hranici stupňů vítězů. Vyšší návštěv-

nost vykazuje jen Pražský hrad, lanovka na Petřín a pražská zoologická zahrada.

Rekordní návštěvnosti jsme dosáhli díky několika akcím zaměřeným na širokou ve-

řejnost – olympijskému festivalu, festivalu RE:PUBLIKA i výstavě Alfons Mucha: Dva 

světy. Tyto tři akce dohromady přivedly do našeho areálu více než 400 tisíc návštěv-

níků. Všechny tyto akce se podařilo na brněnském výstavišti realizovat díky úzké 

spolupráci s městem Brnem.  

Letošní výsledky ukazují, že tato symbióza funguje výborně. Brno má ve výstaviš-

ti unikátní multifunkční prostor, který snese mezinárodní srovnání a dokáže hostit 

prakticky jakoukoliv akci. A výstaviště má v Brnu silného partnera, který dokáže nad 

rámec veletržní činnosti přinášet spoustu impulsů pro nové aktivity. 

Letošek ukázal, jak chápeme „otevření výstaviště veřejnosti“, tedy jeho využití pro 

organizované akce zaměřené na širokou veřejnost. Areál byl využit maximálně  

Jiří Kuliš,

generální ředitel

Veletrhy Brno, a.s.

■ VŠECHNA VYDÁNÍ interaktivního magazínu
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a nikdo nemůže říct, že se v něm nic nedělo. Střídaly se oborové veletrhy, kongresy, 

firemní akce s festivaly, sportovními akcemi, plesy a koncerty. 

Těžištěm činnosti však zůstávají oborové veletrhy. Největšími veletrhy svého druhu 

bylo TECHAGRO a MSV. Veletržní činnosti generují Brnu ekonomickou prosperitu 

a zaměstnávají tisíce lidí. 

Věřím, že jste si vaši letošní návštěvu výstaviště náležitě užili a že v nadcházejícím 

roce opět najdete pro návštěvu důvod. 

Za celý tým BVV vám přeji klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 

2019.
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Festival Life! 2018 
Zábavou ke zdravému životnímu stylu
Už se stalo tradicí, že druhý listopadový víkend je na brněnském výstavišti 
zasvěcen sportu a zábavě v podobě festivalu Life! Výjimkou nebyl ani letoš-
ní ročník, který sjednocením všech částí festivalu pod jednu značku podtrhl 
směrování akce k pohybu a zdravému životnímu stylu. Festival Life! zahrnuje 
sportovní veletrh SPORT Life!, taneční DANCE Life!, herní IN-JOY Life!, setká-
ní youtuberů s fanoušky YOU2BER Life! a na ženy zaměřený STYLE Life! 

Branami veletrhu prošlo v  průběhu ko-
nání festivalu celkem 51 000 návštěvníků 
a  největší část pavilonů obsadily expo-
zice vystavovatelů související se spor-
tem a sportoviště, na kterých probíhaly 
ukázky sportů. Letošní ročník vrátil na 
výstaviště i běžecké závody jako SPORT 
Life! Run powered by GoGEN, šifrovací 
závod TMOU, Run Smile a Predator Run.
Velký vzestup zaznamenala páteční akce 
SPORT Life! pro mládež, na kterou vyra-

zilo přes dva tisíce žáků druhého stupně 
základních škol z Brna a okolí. Hlavním 
cílem pátečního setkání byla motivace 
ke sportu a  zdravému životu bez drog, 
alkoholu a  jiných návykových látek.  
Motivovat mládež přišli Jakub Kornfeil, 
Antonín Panenka, Tomáš Werner, Pavel 
Horváth, Kateřina Baďurová, Kristýna 
Kolocová a  Hanka Kynychová, s  pro-
tidrogovou přednáškou opět vystoupil 
Dominik Nekolný.

DANCE Life! je možností naučit se nové taneční dovednosti od hvězd ve svém obo-
ru a zhlédnout taneční vystoupení. Zejména v sobotu a v neděli probíhalo celkem 
přes 60 tanečních workshopů pod vedením tuzemských a zahraničních lektorů, 
dále mezinárodní taneční soutěže a představení. Jedinečnou události byl konkurz 
londýnské The Royal Ballet School. V sobotu odpoledne vypukla v pavilonu A1 

Mega Show, jejíž součástí byl pokus o překonání tanečního rekor-
du v počtu osob tančících stejnou choreografii. Kdo netančil, 
mohl v sousedním pavilonu B sledovat vypjaté souboje v Mist-
rovství ČR v počítačových hrách a Mis-
trovství ČR v mobilních hrách. 

You2ber Life! během krátké doby do-
spěl k  formě, kterou si fanoušci internetových 

hvězd velice oblíbili. Akce byla rozdělena do tří částí – 
dvou společných a jedné skupinové, v níž se fanoušci 

v užší skupince mohli setkat s vybraným youtuberem 
a měli tak pro sebe více času. V tomto aranžmá byl pro-
stor pro osobní komunikaci s populárními postavami jako 
Fatty Pillow, House, Pedro, Jmenuju se Martin, Luboš je 
celkem fajn, Pumps, Anna Sulc, Stejk a Get The Louk.

Doprovodný program i expozice vystavovatelů STYLE 
Life! 2018 se zaměřily na zdravý životní styl a beau-
ty. Do celkového konceptu festivalu Life! zapadá tato 
akce především nabídkou zdravého stravování a pre-
zentací programů, které pomáhají formovat postavu 
a  zdravě hubnout. Řeč byla také o  módních tren-
dech, líčení, účesech a duševní hygieně.
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Taneční rekord opět překonán!
Za zvuků písně I  Wanna Dance With Somebody od Whitney Huston se 
v pavilonu A1 hýbalo 2 135 návštěvníků festivalu Life! Společně s Andreou 
Verešovou, Ondřejem Sokolem a Romanem Šebrlem tak překonali taneční 
rekord v počtu osob tančících stejnou choreografii. Známé osobnosti při-
pravily trpělivě vyčkávajícím návštěvníkům pořádnou show a pak konečně 
roztančily celý pavilon. Všichni přítomní se stali součástí nového rekordu, 
jenž se rok od roku daří navyšovat.

Taneční rekord opět překonán!
Za zvuků písně I Wanna Dance With 
Somebody od Whitney  Huston se 
v pavilonu A1 hýbalo 2 135 návštěvní-
ků festivalu Life! Společně s Andre-
ou Verešovou, Ondřejem Sokolem 
a  Romanem Šebrlem tak překonali 
taneční rekord v počtu osob tančí-

cích stejnou choreografii. Známé 
osobnosti nejprve připravily trpělivě 
vyčkávajícím návštěvníkům pořád-
nou show a pak konečně roztanči-
ly celý pavilon. Všichni přítomní se 
stali součástí nového rekordu, jenž 
se rok od roku daří navyšovat.
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Gaming je také sportem
Stalo se už tradicí, že v rámci veletrhu Life! probíhá i velmi populární Mis-
trovství ČR v počítačových a mobilních hrách. Dávno pominula doba, kdy 
bylo hraní her z pohledu rodičů jen neoblíbenou aktivitou jejich dětí. Hráči 
se stávají skutečnými sportovci, byť u své aktivity sedí před monitorem. 

Takzvaný eSport není sportovní aktivitou 
v  pravém slova smyslu. Fyzický pohyb 
nahradila elektronika, přijímací impulsy 
od sedícího člověka skrz ovládací zaříze-

ní. Ať už se jedná o hraní strategií, stříle-
ček nebo sportovních her. Z klasického 
posedávání a klikání se nepatrně vyjíma-
jí automobilové simulátory, kde je vedle 

práce s volantem s odstředivými silami 
nutný i bleskurychlý pohyb nohou. 

Pro mnohé externí pozorovatele tak 
může být zarážející fakt, že vysedávání 
u počítače a hraní her má takovou po-
pularitu, z jaké se eSport v současnosti 
těší. Národní i  mezinárodní mistrovství 
vznikají ve všech koutech světa a jejich 
obliba skokově roste. Čísla sledovanosti 
se zvyšují, ať už v oficiálních přenosech 
šampionátů nebo v individuálním hraní. 
V současnosti není nic obtížného založit 
vlastní kanál a živě přenášet průběh hraní 
divákům, kteří dotyčného sledují, vníma-
jí jeho strategii a sbírají důležité poznat-
ky pro svůj vlastní boj se soupeři. Nej-
populárnějším streamovacím serverem 
je Twitch, který podle statistik zajišťuje  
2,1 milionu streamů měsíčně. Sledování 
někoho, jak hraje hru, vytváří silnou dis-
kutující komunitu v průběhu hraní.

Výhody takzvaného streamování zá-
sadně přispěly k masovému rozmachu 
eSportu a dál lákají nové hráče. Marke-
tingový potenciál eSportu získává pozor-
nost nadnárodních společností a výrobci 
hracích komponentů nebo světové auto-
mobilky regulérně angažují do svých slu-
žeb ty nejlepší hráče oboru.

Už při vzniku prvních videoher na kon-
ci sedmdesátých let vývojáři zjistili, že 
největším motivátorem pro setrvání před 
obrazovkou je cíl překonat skóre před-
chozího hráče. Proto první videohry uka-
zovaly tabulku nejlepších výsledků, která 
vyvolávala touhu hodit do automatu další 
minci a  pokusit se vepsat vlastní jmé-
no na nejvyšší řádek tabulky. Už tehdy 

nejlepší hráče u automatu obestupovala 
skupinka diváků, koukající na průběh hry 
potenciálního rekordmana. 

Posuneme-li se o čtyřicet let dopředu, 
vidíme, že se toho příliš nezměnilo. Lidé 
stále s oblibou sledují hraní těch nejlep-
ších z oboru. Tento způsob zábavy se 
ovšem díky novým technologiím posunul 
mílovými kroky dopředu, což má zásad-
ní vliv na čím dál rostoucí počet diváků 
i hráčů. A čím větší počet diváků, tím víc 
si vývojáři her kladou za cíl sledování za-
traktivnit. Reálnější prostředí umožňuje 
nehrajícímu divákovi pochopit základní 
principy hry a vzbudit v něm zájem pře-
sunout se z role pozorovatele na roli po-
zorovaného. 

Evoluce her prochází obrovskými změ-
nami z pohledu grafiky i samotného prů-
běhu hraní. Detailně zpracovaný svět 
ovšem klade vysoké nároky na kompli-
kovanější programování vývojářů, což 
pro ně samotné způsobuje potíže a ne-
gativně ovlivňuje pozici hry, jakožto kan-
didáta na vstup do světa eSportu. S tla-
kem investorů za zády vytížení vývojáři 
nepřetržitě pracují a nehledě na stav hry 
musí dodat produkt v šibeničním termí-
nu. S  tím souvisí i míra chyb, které se 
mohou ve finální verzi objevit a negativně 
ovlivnit hladký průběh hraní. V ten mo-
ment se komunita hráčů staví proti tako-
vému produktu a odmítá jej kupovat. Po-
kud se ale hra podaří, jsou její uživatelé 
schopni přivřít oko i nad drobnými chy-
bami a investovat do hry peníze. To platí 
i v případě velkých společností, které do 
eSportu investují nemalé částky a získá-
vají z něj ještě větší tržby. 
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Caravaning Brno  
aneb dovolená na kolech
Na veletrhu Caravaning byl připraven bohatý doprovodný program, jenž se 
nesl v duchu poradenském i cestovatelsky vypravěčském. Jan Bízik ze Sdru-
žení dovozců obytných vozidel už první den veletrhu hovořil o životu s karava-
nem z hlediska bezpečnosti silničního provozu a po něm si cestu k poslucha-
čům našel například Jiří Kolbaba, který odvyprávěl zážitky s Islandu. Veletrh 
dokonce navštívil i herec a nadšený karavanista Tomáš Matonoha.

Bezpečná jízda s karavanem
Základních pravidel bezpečné jízdy s ka-
ravanem nebo obytným vozem je celá 
řada. Popularita dovolenkového obydlí 
na kolech stoupá, s čímž souvisí i míra 
nezkušených řidičů, kteří tyto rozměrné 
koráby silnici řídí. Každý řidič v určitý mo-
ment absolvuje svou vůbec první jízdu, 
v níž ho čekají alespoň z počátku perné 

chvíle a nervozita. Poučení od odborní-
ka při půjčování nebo nákupu karavanu 
a obytného vozu je tedy na místě. 

V zákoně o silničním provozu se sice nic 
o povinné kontrole vozu před jízdou ne-
píše, nicméně s obytným vozem člověk 
nejezdí denně a pokud už usedne za vo-
lant, zpravidla ho čeká velmi dlouhá jízda. 

Proto by nikdo neměl podceňovat kont-
rolu vozidla a  přívěsu z  hlediska funkč-
nosti. Jedná se o osvětlení, provozní ka-
paliny, pneumatiky a  podobně. Zkrátka 
udělat vše, co se v autoškolách učilo pod 
pojmem úkony řidiče před jízdou.

Protože člověk řídí několik stovek kilogra-
mů vážící vozidlo, měl by kromě zákonem 
stanovených pravidel dodržovat i  ta svá 
osobní, přispívající k  pohodlnosti cesty. 
Rozčilování a spěch jsou typickými vlast-
nostmi mnohých řidičů, v obytném voze, 
kde většinou veze celou rodinu, však za 
volant nepatří. 

Velkým nepřítelem na cestách je boční 
vítr, a to zejména u karavanů, které jsou 
připojeny k automobilu a jsou náchylněj-
ší k takzvanému rozkmitání. Podstatnou 
roli hraje i rozložení váhy karavanu, jež by 
měla být zaměřena na prostřední část, 
případně rovnoměrně rozložena po celé 
délce přívěsu. Přenesením nákladu na 

zadní část se snižuje stabilita přívěsu a ve 
vyšších rychlostech se může automobil 
se soupravou nebezpečně rozkmitat. Na 
jízdu má zásadní vliv i předjíždění náklad-
ních vozů, kdy je nutné počítat s  účin-
ky vzduchové tlakové vlny, která může 
méně stabilnější karavan rozkmitat. Ke 
zvýšení celkové stability soupravy se po-
užívá takzvaný stabilizátor, jenž je mon-
tován do spojovacího zařízení a eliminuje 
výkyvy karavanu. Ke správné funkčnosti 
je nutné mít kouli tažného zařízení čistou 
a bez mazadel. 

www.caravaning-brno.cz
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Tomáš Matonoha  
se připravoval na cestu  
na ledovec
Na střední škole rád trempoval a zjistil, že 
mu vyhovuje dovolená v pohybu. Takže 
není divu, že si herec Tomáš  Matonoha 
před časem pořídil vlastní obytný vůz. 
Dává mu to absolutní volnost a zrovna 
krátce po začátku veletrhu Caravaning 
vyrazil se svým synem na ledovec. Kam 
přesně, to ještě nevěděl. 

„V  podstatě se můžu rozhodnout u  Mni-
chova, kam pojedu. Jednou se mi stalo, že 
jsem jel na určité místo a skončil jsem nako-
nec úplně jinde,“ popisoval Matanoha před 
odjezdem na ledovec nesporné výhody do-
volené na čtyřech kolech. 

Když svůj obytný vůz vybíral, dlouho pře-
mýšlel, zda s ohledem na velkou rodinu volit 
obytný vůz, nebo karavan pro čtyři osoby. 
Za sebou už měl zkušenosti s různými půj-
čenými karavany a několik let měl multivan 
se spací úpravou na střeše. 

„Nakonec jsem vybral kompaktní šestime-
trový obytňák, protože hlavně v zimě je to 
lepší než jet nějakou velkou krávou,“ usmíval 
se herec. „Nebo když jedete do jižní Evro-
py, kde jsou v Řecku a Itálii malá městečka, 
tak bych s velkým karavanem musel zůstat 
před městem,“ doplnil. 

Stalo se mu někdy, že něco nefungovalo? 
„V zimě musí člověk dávat pozor, aby mu 
nezamrzla voda. To se mi třeba stalo. Špat-

ně jsem nastavil topení a v listopadu přišly 
první ranní mrazíky, dva dny mrzlo a já byl 
zrovna pryč. Proto v zimě jezdím raději na 
sucho. Mám vypuštěnou vodu a beru s se-
bou hodně pet lahví.“

Herec se přiznal, že má na svém obytném 
vozu speciální vychytávku, a to unikátně ře-
šené topení, které mu vyhřívá i střešní sta-
novou nástavbu. Díky dobré výbavě si tak 
třeba splní sen, kterým je cestování s kara-
vanem po Skandinávii, kde můžete kempo-
vat kdekoliv v národním parku. Co se týče 
léta, má nejraději italské a  rakouské alpy 
s jejich krásnými horskými kempy, rád jezdí 
i do Chorvatska nebo do Německa, kde je 
pro karavanisty výborné zázemí. 

Jiří Kolbaba 
za volantem 
obytného vozu
Ze své cesty na Island se 
Jiří Kolbaba vrátil teprve 
týden před začátkem ve-
letrhu, takže svým poslu-
chačům zprostředkoval 
čerstvé zážitky ze svého 
putování v obytném vozu 
VanTourer 600 Comfort.

Island patří mezi vaše oblíbené destinace, kolikrát jste jej navštívil?

Island považuji za velice přitažlivé a inspirativní místo. Jedná se o jedinou zemi 
na světě, kde jsem byl jedenadvacetkrát. Nikdy jsem se, co se týče zahraničí, 
tolikrát na jedno místo nevracel. A právě ta jednadvacátá cesta byla speciální 
v tom, že jsem ji absolvoval v obytném automobilu. Cestoval jsem sám v šes-
timetrovém autě víc jak osm týdnů. Byl to nezapomenutelný zážitek. Vždycky 
jsem si říkal, že do obytného auta sednu až v důchodu, ale nakonec jsem tam 
sedl dřív a nesmírně jsem si to užil.

Kolik zemí jste procestoval? Máte to spočítané?
Je to nádherné číslo. Celkem je to 138 zemí světa. Považuji to pochopitelně za 
velké štěstí, že se mi takto plní sny. Takto dynamicky žít jsem začal před 25 lety 
a nesmírně mě to baví. Doufám, že ještě pár let budu takto pokračovat.

A kolik zemí jste procestoval s obytným autem?
Jednu jedinou, a  tou je právě Island. Ale jinak jsem si obytné auto půjčil na 
Novém Zélandu, v Austrálii a Americe. Vždycky však jenom krátkodobě. Byla 
to spíše menší auta, méně vybavená, než jsem měl nyní. Zdaleka jsem tedy 
neměl všechny služby v autě, které jsem měl teď. Musím říct, že zážitek to byl 
i tehdy, ale teprve teď jsem ocenil, jaké to je mít velké pohodlné auto, ve kterém 
se člověk může narovnat, chodit i pracovat. Automobil perfektně zvládal celé to 
„syrové prostředí“, včetně proměnlivého počasí a terénu, který je pro mnoho lidí 
naprosto nepředstavitelný.

Jaký typ cestování máte nejradši? Autem, obytným vozem nebo spíše 
pěšky?
Mě baví mix všeho. Baví mě výzvy a změny, takže si užívám letadla, stejně jako 
auta, autobusy, vlaky, hřbety zvířat i chůzi. Kdekoliv jsem, tak pochopitelně hod-
ně nachodím, ať už jsem na Sibiři, Himalájích nebo na nějakém ostrově.

Jací jsou Češi jako cestovatelé?
My Češi jsme zcestovalý národ. Na počet obyvatel patříme ke světovým vel-
mocem. Líbí se mi, že k cestování přidáváme ještě i sportování. Máme zájem 
a snahu se hýbat. Jak potkávám Čechy ve světě, tak vidím, že jsou velice aktivní 
a sportovně výkonní. Tímto jsme naprosto specifičtí a z  tohoto pohledu jsme 
opravdu mimořádná země.

Na veletrhu Caravaning Brno je k vidění i vůz, kterým jste cestu na Island 
absolvoval. Vyjel jste s ním přímo z Čech?
Ano, jel jsem přes Německo a Dánsko, kde jsem sedl na trajekt a odjel na Faer-
ské ostrovy. Poté jsem pokračoval dále fjordem a dorazil až na východní pobřeží 
Islandu.

Jaké máte další cestovatelské plány?
Ještě než jsem se vrátil domů z Islandu, tak už jsem si koupil další letenku. Na 
Islandu tak strávím i Silvestr. Poté tam budu znovu v březnu a v květnu. Tolik 
cest plánuji proto, že v závěru příštího roku by měla vyjít obrazová kniha o Islan-
du.
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Vánoční veletrhy 2018
Inspirace pro nákup dárků, gastronomická show i hudební program
Již od 7. prosince začíná na brněnském výstavišti další ročník Vánočních 
veletrhů. Tradičně na vás čeká téměř 400 prodejců, kteří nabídnou široký 
sortiment dárků. Nakoupíte u nich jak hodnotnější zboží, tak maličkosti, 
které potěší vaše blízké. Připraven je také atraktivní doprovodný program 
v podobě hudebních vystoupení, workshopů v kuchyňském studiu a vá-
noční dílně.

Na jednom místě nakoupíte všechny 
dárky
Na Vánočních veletrzích pořídíte krásné 
dárky pro každého z rodiny i vašich blíz-
kých. U stovek prodejců nakoupíte oble-
čení, kosmetiku, dekorace, vybavení do 
domácnosti, ale samozřejmě i  hračky, 
knihy a mnoho dalšího. Chybět nebude 
ani prodejní výstava Jaroslavy Fišerové, 
u které pořídíte originální obrazy a  ilus-
trace. 

Řemeslnický jarmark nabídne vý-
robky přímo od tvůrců
Oblíbenou součástí Vánočních veletr-
hů je řemeslnický jarmark, na kterém 
se představí desítky řemeslníků z  celé 
České republiky. Pořídíte u  nich napří-
klad dekorace ze skla, dřeva či kerami-
ky. Chybět nebudou ani pletené čepice, 
šály, výrobky z  ovčí vlny, tkané bytové 
a oděvní doplňky. Radost udělají i ručně 
vyrobené šperky a umělecká bižuterie. 

www.vanocnive
letrhy.cz

2018
BRNO

Vánoční
VelEtrhy

VÝSTAVIŠTĚ BRNO  7.–16. 12. 2018
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Kulinářské speciality a vánoční dílna
K Vánocům patří dobré jídlo. Jak na nej-
různější vánoční speciality se dozvíte díky 
workshopům v  kuchyňském studiu. Do 
vaření se zapojí i  žáci odborných střed-
ních škol Jihomoravského kraje. Připra-
vovat se budou vánoční nápoje, pokrmy 
z kapřího masa, perníčky, cukroví, vánoč-
ky nebo třeba domácí zabijačka. Kromě 
vánočního vaření si na výstavišti vyzkou-
šíte i tvorbu dekorací a vánočních ozdob 
– otevřena totiž opět bude vánoční dílna.

Hudba a zábava
Doprovodný program pro všechny ge-
nerace se odehraje na pódiu v pavilonu 
F. Vystoupí zde mnoho zpěváku, hu-
debníků, pěveckých souborů a  dalších 
umělců. Jmenujme například Yvettu 
Blanarovičovou, Radku Fišarovou, Pete-
ra Lipu, Helenu Blehárovou nebo Thoma 
Artwaye. Pro děti pak budou připravena 
hudebně-divadelní představení.

Komfortní prostředí výstaviště
Prodejci opět zcela obsadí pavilony F 
a G1. Těšit se můžete na příjemné pro-
středí moderních pavilonů, takže si vše 
užijete v teple a bát se nemusíte ani nepří-
znivého počasí. Velkou výhodou je mož-
nost parkování v areálu zcela zdarma.

Vánoční veletrhy se na brněnském výsta-
višti konají od 7. do 16. prosince. Otevře-
no je denně od 9 do 18 hodin, poslední 
den do 16 hodin. Vstupné je 40 Kč. Více 
informací najdete na webobých strán-
kách www.vanocniveletrhy.cz. 

Tipy na dárky >>
Doprovodný program >>

MORAVIA BRNO 2018: 
Výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného  
a exotického ptactva
ČSCH, Krajské sdružení Jihomoravského kraje pořádá 8.–9. prosince 
v pavilonu B brněnského výstaviště v pořadí osmou krajskou jihomoravskou 
výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva 
s mezinárodní účastí – MORAVIA BRNO 2018.

Součástí výstavy je celostátní výstava 
zakrslých králíků a další klubové výsta-
vy a expozice (čtvrtá speciální výsta-
va zakrslých a smaragdových kachen, 
klubová výstava hempšírek a rousných 
zakrslých slepic, klubová výstava holu-
bů plemen rys, moravská bagdeta, os-
travská bagdeta, rakovnických kotrláků, 
koburských skřivanů a římanů, klubová 
výstava českých strakáčů a angor-
ských králíků). Chovatelský trh 
se uskuteční v pavilonu E.

Výstava bude otevřena v so-
botu 8. prosince od 9.00 do 
18.00 hodin a v neděli 9. pro-
since od 9.00 do 13.00 hodin. 

Doprovodný program: závod 
v králičím hopu, selský dvorek. 

Možnost návštěvy souběžně probíhají-
cích vánočních trhů. 

Více informací a přihlášky na výstavu na 
www.chovatelejmk.cz. 
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Děkujeme za dosavadní spolupráci 
a přejeme Vám, ať je také rok 2019

stvořen pro zážitky
www.nejlepsi-prostor.cz

30. 10. 2018 – 31. 3. 2019

http://titanicvystava.cz
http://www.nejlepsi-prostor.cz


Do nového roku s veletrhy  
GO a REGIONTOUR
Co nabízí kraje České republiky? A kam vyjet na dovolenou za hranice své 
rodné země? To se dozvědí návštěvníci brněnských veletrhů cestovního 
ruchu GO a REGIONTOUR, které se uskuteční ve dnech 17. až 20. ledna 
2019 a otevřou tak novou veletržní sezonu. 

Do veletrhů GO a REGIONTOUR se pro-
lne hned několik témat. Jedno z nich je ak-
tivní dovolená, která lidem přiblíží například 
možnosti strávit volný čas na vodě. Chybět 
nebudou tipy, co vše je pro vyjetí na vodu 
nutné udělat, ale ani výstava samotných 
lodí či simulátory a trenažéry. Pro adrena-
linové nadšence bude připravena propra-
covaná lezecká stěna. Program se dotkne 
také dovolené na kolech či karavanem. Na 
své si přijdou i milovníci kultury a relaxace. 
Mezi dalšími tématy doprovodných pro-
gramů se objeví například inovativní mar-
keting v  regionech, moderní technologie 
v cestovním ruchu, kulturní bohatství regi-
onů nebo regionální gastronomie. 

„Součástí programu bude i virtuální reali-
ta. Lidé se tak dostanou přímo z brněn-
ského výstaviště například do historické-
ho centra různých měst. Právě moderní 
technologie představují atraktivní využití 
i pro cestovní ruch,“ uvedla mluvčí dvoji-
ce veletrhů Karolína Křenková. 

Součástí veletrhu bude ochutnávka 
exotické gastronomie i  festival krajo-

vých specialit a  regionální potraviny 
 REGFOODFEST. A s chutí budou kouzlit 
také studenti oborů kuchař, cukrář a číš-
ník. Ti budou soutěžit pod hlavičkou  
24. ročníku mezinárodní soutěže  GASTRO 
JUNIOR BRNO 2019 – BIDFOOD CUP. 
Těšit se lze na přednášky o exotické gas-
tronomii z různých koutů světa. Již tradič-
ně se všichni návštěvníci mohou těšit i na 
cestovatelský festival GO KAMERA.

Čeká nás také vyhlášení 12. ročníku 
VELKÉ CENY CESTOVNÍHO RUCHU 
– soutěže, která každoročně oceňuje 
nejlepší projekty, jež přispívají k  rozvoji 
cestovního ruchu u nás. Slavnostní vy-
hlášení proběhne hned první den koná-
ní veletrhu GO a  REGIONTOUR, tedy 
17. ledna 2019. Soutěž talentů PROFI 
GO v  cestovním ruchu je zase určena 
studentům středních a  vyšších odbor-
ných škol, tedy mladým lidem, kteří 
mají zájem o cestovní ruch. Ti nejlepší 
musí prokázat nejen zeměpisné, kultur-
ní a historické znalosti, ale také pohoto-
vost projevu a znalost alespoň jednoho 
cizího jazyku.

VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
17.–20. 1. 
2019

„Tak tě tu
vítám“

#vzacnemalickosti
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Napínavé gastronomické klání
Cestování a  gastronomie. To jsou sko-
ro dvojčata. Poznávání kultury a pa-
mětihodností si bez lokální gastronomie 
neumíme představit. Neochutnat něco 
z  místní kuchyně je skoro turistickým 
hříchem.  A  nejinak tomu bude na ve-
letrhu GO a REGIONTOUR. Talenti kuli-
nářského cechu se zapotí na 25. ročníku 
Mezinárodního mistrovství České repub-
liky GASTRO JUNIOR BRNO 2019, kte-
rý se bude konat v rámci veletrhu. 

„Soutěžící mají různá zadání. Všechno se 
odehrává přes tajné koše, to znamená, 
že si musí dopředu natrénovat pokrmy, 
které mohou během soutěže dostat. Te-
prve tady si vylosují svou konkrétní prá-
ci,“ vysvětlil pravidla soutěžního klání Bc. 
Miroslav Kubec, prezident Asociace ku-
chařů a cukrářů České republiky (AKC).

„Nejpřísnějším kritériem je chuť. Chtěli 
bychom, aby se docílila optimální chuť 
pro každého, protože tu máme každý 
různou,“ řekla Pavlína Berzsiová, před-

sedkyně poroty cukrářů loňského roční-
ku. Že se jedná o nelehký úkol pro za-
čínající odborníky gastronomie potvrdil 
i Lukáš Uher, člen loňské poroty kucha-
řů: „Do poslední chvíle neví, co si vlast-
ně vytáhnou za suroviny. Pak mají 40 
minut na to vymyslet se svým koučem 
jídla, kompozici a suroviny. Za 45 minut 
musí uvařit kompletně čtyři porce. Ně-
kterým pod stresem utíkají minuty třikrát 
tak rychleji.“

Kde se v zimě ohřát? V podzemí!
Návštěva jeskyní je nezapomenutelným 
zážitkem. Pojí se v něm totiž tajuplnost 
a  krása podzemní přírody s  aktivním 
poznáváním vzniku a vývoje nejstarších 
období naší planety, prehistorické zvíře-
ny i člověka a jeho kultury. Období mimo 
hlavní sezónu je tak ideální pro pohodl-
nou návštěvu podzemních klenotů, jež 
bývají v létě často vyprodány. 

Správa jeskyní České republiky si pro 
sezonu 2019 připravila celkem čtrnáct 
zpřístupněných jeskyní. Stojí zato si je 

všechny zařadit do plánu výletů. Pře-
svědčíte se, že každá je jiná a  že mají 
svoji neopakovatelnou krásu. Ve všech 
se přiblížíte nejstarším dějinám Země, 
dozvíte se o vzniku a vývoji horninových 
masivů, minerálech i jeskynních vodách. 
V řadě z nich také o jejich osídlení prehis-
torickou zvířenou a využívání lidmi.

Celoročně jsou pro veřejnost otevře-
ny Bozkovské dolomitové jeskyně, při-
způsobený provoz zimním podmínkám 
mají jeskyně Mladečské, Javoříčské, Na 
Pomezí nebo Zbrašovské aragonitové. 
Právě období mimo hlavní sezónu je ide-
ální pro návštěvu Punkevních jeskyní, jež 
bývají v létě často vyprodány. 

„Od soboty 30. března budou návštěv-
níkům otevřeny také jeskyně, které přes 
zimu skýtaly klidný domov hibernujícím 
přísně chráněným netopýrům a vrápen-
cům. Jsou to jeskyně Koněpruské, Chý-
novská, Na Turoldu, Balcarka, Kateřin-
ská i jeskyně Sloupsko-šošůvské,“ uvádí 
hlavní poutače Milan Hladký ze Správy 
jeskyní ČR.

Za nejčistším ovzduším ve střední 
Evropě!
Uprostřed panenské přírody Jeseníků 
leží horské lázně Karlova Studánka. Vy-
nikají nejčistším ovzduším ve střední Ev-
ropě i unikátní architekturou. A ani turi-
sticky naladění hosté nepřijdou zkrátka. 
Téměř za rohem se skrývá hora vládce 
jesenických hor – nedaleký Praděd. 

Bohaté množství přírodních zdrojů, ale 
také ovzduší srovnatelné s  alpským 
prostředím. Okolí Karlovy Studánky 

je vyhlášené díky své krásné přírodě 
a  rozmanitým turistickým možnostem 
a  běžkařským trasám i  sjezdovému ly-
žování.

Po celý rok je připraven bohatý sportov-
ní a kulturní program s možností výšlapu 
na vrchol hory Praděd. Návštěvníci tak 
leckdy mohou opomenout, že do lázní 
vyjeli vlastně za léčbou či ozdravnými 
kúrami. 

„Naším pokladem je slabě mineralizo-
vaná hydrogen uhličitano-vápenatá ky-
selka s  vyšším obsahem kyseliny me-
takřemičité, kterou si mohou návštěvníci 
volně stočit v našem Pitném pavilonu,“ 
uvádí unikátní léčebné zdroje Martin Ho-
louš, marketingový specialista. K léčeb-
ným účelům se rovněž využívá rašelina, 
jež se těží přímo v Karlově Studánce. 

Krása středních Čech
V  největším regionu České republiky 
mají turisté nepřeberné množství histo-
rických, kulturních, přírodních i  technic-

VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
17.–20. 1. 
2019

„Co by  
to nešlo?“

#vzacnemalickosti

VELETRHY 
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„Pánská jízda“

#vzacnemalickosti
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2019

„Jednou se  
sem vrátíme“

#vzacnemalickosti
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kých památek. Hrad Karlštejn, Křivoklát, 
Konopiště, Kokořín nebo Český Štern-
berk – historickými památkami se kraj 
jenom hemží. A bohatou historií se mo-
hou pochlubit prakticky všechna města 
v kraji. Od kamenných zdí se pak může-
te vydat za poznáním přírodních unikátů, 
jež vybízejí k pěším túrám i cykloturisti-
ce. Chráněné krajinné oblasti Brdy, Bla-
ník, Český kras, Křivoklátsko, Kokořín-
sko nebo Český ráj vám učarují natolik, 
že se nebudete chtít ani vrátit.  

„Středočeský kraj se může pochlubit 
i  památkami zapsanými na seznamu 
světového dědictví UNESCO jako jsou 
nejstarší geopark v  Českém ráji, Prů-
honický park a  historické jádro města 
Kutná Hora s majestátním chrámem sv. 
Barbory,“ dokládá jedinečnost turistic-
kého regionu Lucie Vurbsová, tisková 
mluvčí Středočeské centrály cestovní-
ho ruchu a  dodává: „Turistům chceme 
ukázat, že není nutné se večer vracet do 
Prahy nebo přijet pouze na jednodenní 
výlet.“ 

Velkým turistickým lákadlem jsou zvířata, 
proto bylo věnováno velké úsilí na vytvo-
ření nové brožury Za zvířátky do Střed-
ních Čech, kde jsou prezentovány farmy 
a zooparky. V přípravě je i celá řada dal-
ších tematických map zaměřujících se 
na další cílové skupiny – mapa pivovarů 
nebo Top 20 turistických cílů. 

Nejhezčí turistická pohlednice České 
republiky 2019
Brněnské veletrhy ve spolupráci s Asoci-
ací turistických informačních center Čes-
ké republiky pořádají v  rámci veletrhu  
22. ročník soutěže o nejhezčí turistickou 
pohlednici České republiky pro rok 2019. 
Soutěžit se bude také o nejpovedenější 
kapesní kalendář a turistickou vizitku.

Jak se do soutěží zapojit? Soutěžní díla 
ve čtyřech kusech mohou zaslat turistic-
ká informační centra, autoři atd. na níže 
uvedenou adresu do 10. 1. 2019. Každý 
autor, vydavatel, nebo TIC může přihlásit 
jednu až čtyři druhy pohlednic. 

Turistické informační centrum a galerie
Česká pohádková akademie, 
Mgr. Marcel Goetz
Výstaviště 67
170 00 Praha 7

Doprovodný program >>
Vystavovatelé se představují >>
Vstupenky & Parkování >>

Řekni svůj příběh z cest jednou fotkou. 
Získej letenky nebo se staň tváří  
kampaně GO a REGIONTOUR 2020
Cestování. Někdo si užívá válení na pláži 
u moře a  jiný zase tráví hodiny na ces-
tách s batohem na zádech. Ať už cestu-
jete po malebné České republice, nebo 
do vzdálenějších koutů světa, s cestov-
kou, nebo na vlastní pěst, příběhy tvoří 

i všední zážitky. No schválně, vybavíte si 
nějaký? Dokážete vyprávět svůj příběh 
z cest pomocí jediné fotografie? Zapoj-
te se do hravé soutěže a sdílejte s námi 
myšlenku, že běžné momenty lze učinit 
vzácnými.

Přesně 100 soutěžících s nejvíce „likes“ 
na Facebooku získá dvě vstupenky na 
lednové veletrhy cestovního ruchu GO 
a  REGIONTOUR. Ovšem vyhrát lze 

i voucher na letenky v hodnotě 10 000 
korun, případně se vybraná fotka může 
stát hlavní tváří kampaně veletrhů GO 
a REGIONTOUR 2020.

Soutěž končí 14. ledna 2019! www.vzacnemalickosti

A... A...
Nahraj svoji 

cestovatelskou 
fotku.

Vyber vhodný 
(vtipný) slogan.

Registruj svoji 
koláž do soutěže 

(pár kliků!).

Sbírej lajky na 
Facebook profilu 
Vzácné maličkosti.

Jak se zapojit do online soutěže?
Na vzácné stránce www.vzacnemalickosti.cz učiníš čtyři jednoduché kroky:

VELETRHY 
CESTOVNÍHO 
RUCHU

VÝSTAVIŠTĚ BRNO 
17.–20. 1. 
2019

„Na hrad!“

#vzacnemalickosti
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https://www.bvv.cz/go-regiontour/go-regiontour-2019/doprovodny-program/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/aktuality/vystavovatele-se-predstavuji/
https://www.bvv.cz/go-regiontour/vstupenky-parkovani/
https://www.vzacnemalickosti.cz/
https://www.vzacnemalickosti.cz/
https://www.facebook.com/bvvgoregiontour/
https://www.facebook.com/vzacnemalickosti/
https://www.instagram.com/vzacne_malickosti/


Více informací o službě najdete zde >>

FutureForces Praha Expozice Octawall 40 Brno

MEDICA Düsseldorf

IBA Mnichov Life Brno

25.Kongres ČIS-ČLS-JEP Brno

www.bvv.cz/expozice

interiéry
eventy

výstavy

full serviceveletrhy

tribuny

Realizace expozic 
a servis

v ČR i ve světě
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Změna termínů vyhrazena

2019

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

7.–11. 10. MSV

7.–11. 10. Transport a Logistika

7.–11. 10. ENVITECH

14.–15. 10. Podlahovy chirurgické dny

19. 10. MotorTechna Brno

22.–25. 10. GAUDEAMUS

29. 10–1. 11. WOOD-TEC

29. 10–1. 11. REHAPROTEX

7.–10. 11. Caravaning Brno

8.–10. 11. Life!

16.–17. 11. MINERÁLY BRNO

20. 11. JobChallenge

22.–23. 11.
Veletrh středních škol  
a dalšího vzdělávání

6.–15. 12. Vánoční veletrhy

KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

www.bvv.cz/kalendar
http://www.bvv.cz/kalendar-veletrhu-a-vystav/
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/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/
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/
https://www.bvv.cz/msv
https://www.bvv.cz/transport-logistika/
https://www.bvv.cz/envitech/
https://www.bvv.cz/kmrch/
http://www.motortechna.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
https://www.bvv.cz/wood-tec/
https://www.bvv.cz/rehaprotex/
https://www.bvv.cz/caravaning-brno/
https://www.bvv.cz/life/
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/
https://www.jobch.cz/
http://www.jilova.cz/o-skole/veletrh-strednich-skol/
https://www.bvv.cz/vanocni-veletrhy/
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