18.–21. 1. 2018
Výstaviště Brno

DOPROVODNÝ PROGRAM
FESTIVALOVÉHO PAVILONU F
18. 1. 2018, čtvrtek
11.00–11.30 hod.
Nomádi – vstupy jednotlivých cestovatelů

13.00–13.30 hod.
Dovolená na vodě: Pavel Mikuláštík – Exotické destinace
„za rohem“ – Karibik, Seychely

11.30–12.00 hod.
13.30–14.00 hod.
Projekty na podporu cykloturistiky na Znojemsku.
200 let od jízdy prvního českého velocipedisty –
básníka Jana Kollára na dřevěném kole – dresíně.
Výlety na kole a na koloběžce.
Cyklistické kuriozity a vtipy

VIDA! show založená na principech
těžiště a rovnováhy

14.00–15.00 hod.
Chutě blízkého východu (Irák, Turecko, Maroko
a Kurdistán):
Milan Václavík – audiovizuálníprezentace a degustace
(turecká baklava a arabská káva s kardamomem)

12.00–12.30 hod.

Most pro Tibet: rozvojové projektyo podpoře vzdělanosti
a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, seniorů,
buddhistických mnišek a mnichů a nomádů v indickém
Himálaji a Tibetu
12.30–13.00 hod.
Mobilní platforma pro neobyčejné rodinné výlety,
skryté příběhy zajímavých míst ČR – p. Krejzlík

15.00–15.30 hod.
Ferratové perly Alp
15.30–16.00 hod.
Jasyko: Exklusivní relax zóna

19. 1. 2018, pátek
11.00–11.30 hod.
Jasyko: Exklusivní relax zóna
11.30–12.00 hod.
Projekty na podporu cykloturistiky na Znojemsku.
200 let od jízdy prvního českého velocipedisty –
básníka Jana Kollára na dřevěném kole – dresíně.
Výlety na kole a na koloběžce.
Cyklistické kuriozity a vtipy

12.00–12.30 hod.

Dovolená na vodě: Kateřina Fantová – Jachting u nás
– nábor dětí, představení Českého svazu jachtingu,

mládežnických klubů, zástupci reprezentačního družstva
(Johana Nápravníková-Kořánová, Jakub Nápravník,
Petr Tupý, Anna Justová a další)

15.00–15.30 hod.
Ferratové perly Alp
15.30–16.00 hod.
Nomádi – vstupy jednotlivých cestovatelů

12.30–13.00 hod.

16.00–16.30 hod.

VIDA! show založená na principech těžiště a rovnováhy
13.00–13.30 hod.
Využití dronů v cestovním ruchu – p. Juračka
13.30–14.00 hod.
Vědomostní soutěže, hlavolamy, skládanky, doplňovačky
pro děti – p. Krejzlík

Most pro Tibet: rozvojové projekty o podpoře vzdělanosti
a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, seniorů,
buddhistických mnišek a mnichů a nomádů v indickém
Himálaji a Tibetu

14.00–15.00 hod.
Extrémní kuchyně: Milan Václavík – audiovizuální
prezentace a degustace (štír na červeném víně a smažený
sklípkan)

20. 1. 2018, sobota
11.00–11.30 hod.
Nomádi – vstupy jednotlivých cestovatelů

13.30–14.00 hod.
Ferratové perly Alp

11.30–12.00 hod.

14.00–15.00 hod.
Extrémní a exotická jídla ve světě:
Milan Václavík – audiovizuální prezentace a degustace
(durian a krokodýl na švestkovém chutney)

Most pro Tibet: rozvojové projekty o podpoře vzdělanosti
a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, seniorů,
buddhistických mnišek a mnichů a nomádů v indickém
Himálaji a Tibetu

15.00–15.30 hod.

12.00–12.30 hod.
Dovolená na vodě: Ondřej Labuda „Jachting je relaxace,
dovolená na lodi pro každého“

Most pro Tibet: rozvojové projekty o podpoře vzdělanosti
a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, seniorů,
buddhistických mnišek a mnichů a nomádů v indickém
Himálaji a Tibetu

12.30–13.00 hod.
Mobilní platforma pro neobyčejné rodinné výlety,
skryté příběhy zajímavých míst ČR – p. Krejzlík
13.00–13.30 hod.
Projekty na podporu cykloturistiky na Znojemsku.
200 let od jízdy prvního českého velocipedisty – básníka
Jana Kollára na dřevěném kole – dresíně.
Výlety na kole a na koloběžce.
Cyklistické kuriozity a vtipy

15.30–16.00 hod.
Jasyko: Exklusivní relax zóna
16.00–16.30 hod.

VIDA! show založená na principech těžiště a rovnováhy

21. 1. 2018, neděle
11.00–12.00 hod.
Dovolená na vodě: Albert Fikáček, Expedice VICHR – Plavba
na lodi z PET lahví do Afriky
12.00–12.30 hod.
Ferratové perly Alp
12.30–13.00 hod.
Vědomostní soutěže, hlavolamy, skládanky, doplňovačky
pro děti – p. Krejzlík
13.00–13.30 hod.
Nomádi – vstupy jednotlivých cestovatelů

13.30–14.00 hod.

VIDA! show založená na principech těžiště a rovnováhy
14.00–15.00 hod.
Hmyz na talíři: Milan Václavík – audiovizuální prezentace
a degustace (cvrček na másle a zophobas na chili a česneku)
Změna programu vyhrazena.

