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Listopadové Minerály Brno v číslech

225 vystavovatelů ze 17 zemí

62 vystavovatelů ze zahraničí

8 764 návštěvníků

774 m2 výstavní plochy



Vystavovatelé podle států

Celkový počet vystavovatelů: 225

Zastoupené země: 17

Česká republika 163

Slovensko 17

Maďarsko 11

Polsko 11

Německo 5

Indie 3

Rakousko 3

Čína 2

Slovinsko 2

Bulharsko 1

Estonsko 1

Chorvatsko 1

Indonésie 1

Itálie 1

Nizozemsko 1

Rumunsko 1

Ukrajina 1



Podíl vystavovatelů z ČR a ze zahraničí

Česká republika

72,4 %

zahraničí

27,6 %



Adventní nákupy v pavilonu B

Minerály Brno se odehrály první adventní víkend, staly se tedy ideální destinací pro vánoční nákupy.

Návštěvníci si mohli vybrat kameny z celého světa, ale také autorské šperky, přírodniny či doplňky do bytu.

Pro větší komfort se mohli lidé poprvé svézt autonomním minibusem, který zajišťoval kyvadlovou dopravu

od hlavní brány k pavilonu B.



Nabitý program pro děti

45. ročník Minerálů Brno nabídnul dosud největší program pro nejmenší návštěvníky. Ústav geologických

věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity připravil únikovou hru plnou šifer i zkoumání pod

mikroskopem. Muzeum Vysočiny Třebíč zase vyzkoušelo, jak dobře znají děti minerály.



Nabitý program pro děti

Zajímavé aktivity připravili také vystavovatelé. Peter Kruzlik přiblížil dětem práci geologů, protože si malí

návštěvníci mohli z cihličky vyklepnou fosilie, najít v písku meteorit pomocí detektoru nebo rozštípnout

krystalovou geodu. Na workshopu Alicje Sabelové si zase vlastnoručně vytvářeli stromečky poseté minerály.



Výstava odhalila poklady Brněnska
Minerály z lokalit, ve kterých se Brňané denně procházejí,

odhalila doprovodná výstava Minerály širšího

brněnského okolí. Celkem bylo k vidění více než 600

minerálů, 160 rudických koulí i raritní exponáty,

například trilobiti.



Uvidíme se 20.–21. května 2023

46. ročník prodejní výstavy Minerály Brno se uskuteční 20. a 21. května 2023. Setkáme se

opět v pavilonu B. Tradičně se spolu s jarním termínem uskuteční také ochutnávka vín

oceněných v rámci soutěže Grand Prix Vinex.


