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KONOPEX OSTRAVA ohlašuje program konference
2.ročník konopného veletrhu KONOPEX OSTRAVA 2017 se koná v multifunkční hale Gong od
pátku 21. do neděle 23.dubna 2017. Hlavním cílem veletrhu je informovat širokou veřejnost o
rostlině konopí, o její historii, o současném využívání i potenciálu pro budoucnost. Nabitý
třídenní program opět otevírá dveře do světa konopí a zahrnuje nejen veletrh, ale také
přednášky, besedy, workshopy, soutěže i zábavu. Udělejte něco pro své zdraví a zavítejte na
jedinečnou kulturní, vzdělávací a prodejní víkendovou akci v unikátních prostorech Dolních
Vítkovic v Ostravě.
Vystavovatelé z Čech, Slovenska, Slovinska, Holandska, Francie, Španělska a Polska představí své
konopné produkty a projekty, nabídnou své praktické zkušenosti a seznámí nás s různými
způsoby využití konopí. Expozice jsou věnované konopí napříč obory- v potravinářství, v
lékařství, v kosmetice, v textilním průmyslu, ve stavebnictví, v papírenství, v energetice, ve
veterinářství a dalších. Najdete zde nejen finální konopné produkty, ale také vše, co budete
potřebovat pro nadcházející pěstební sezonu. Můžete získat i praktické zkušenosti na
workshopech míchání konopného betonu, sázení a řízkování bylin či tvoření ze stonků.
Připraveny jsou také soutěže o hodnotné ceny a další doprovodný program.

Konference Konopex
První patro Gongu bude hostit třídenní konferenci, kde můžete načerpat spoustu zajímavých
informací a novinek k pěstování i použití všestranné rostliny konopí. Bohatý program zahrnuje
přednášky a besedy s odborníky na konopnou tématiku s důrazem na léčebné využití konopí,
jeho přínos pro výživu a zdraví, pěstování konopí a jeho národohospodářský význam, konopí ve
stavitelství, konopné extrakty, CBD produkty, nově také veterinární užití konopí. Detailní
program níže.
Novinkou letošního Konopexu je konopná burza Konotrade, kde budete moci diskutovat a
obchodovat s uznávanými odborníky. Na tržišti nápadů budou představeny příležitosti pro
obchod, start-upy jednotlivců i firem. Máte i vy nějaký nápad na podnikání? Přijďte se o něm
pobavit. Můžete zde najít partnera, investora, distributora, prodejce nebo jen nápad. Konotrade
nabídne prostory pro besedy, ankety, průzkumy trhu a hlavně setkání v chill-out prostoru u
kulatých stolků.
V prvním patře najdeme také místnost Konopné církve a společnosti Konopí je lék, místnost
Sagravity věnovanou celostnímu přístupu ke zdraví a šamanismu, mobilní masáže, klidovou
jídelní zónu a kavárnu Jine kafe.
V přízemí Gongu se nachází hlavní výstavní plocha Konopexu, zde bude umístěna také fun zona,
která nabídne muziku, fotbálek, airsoftovou střelnici, RC modely aut s vnadnými modelkami a
další zábavu.
Venkovní prostory Konopexu nabídnou umění a občerstvení ve venkovní čajovně Panžáb a
autobusu Maximal a čekají nás i další překvapení.
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Program Konference Konopex Ostrava 2017
Pátek 21.4.
13 hod, J.V.Trčka a J.K.Trčková, Konopa: Konopí= Cesta k potravinové soběstačnosti
14 hod, Boris Baňa, CBDepot: Konopné extrakty a izolované kanabinoidy: niekoľko právnych
perspektív
15 hod, Tomáš Ocelka, E&H services, Cannabilab: Škodlivé látky v neškodlivém konopí, stav a
cesty řešení
16 hod, Saša Vidovič, Calma Verde: Přirozeně proti bolesti-podpora endokanabinoidního
systému
17 hod, Daniel Štach, Barbara Káňová, Sagravita: Léčebné a magické využití rostlin Amazonie
18 hod, Marie Bjelková, Agritec: Výnosové parametry konopí setého a jeho možnosti využití v ČR
19 hod, František Švejda, CBDex: Kam s ním? aneb CBD produkty v roce 2017

Sobota 22.4.
12 hod, Tomáš Růžovič, Trawa: Biotechnologické vzdělávání ve spolku TRAWA z.s.
13 hod, Jakub Filip, Vermikompostování: Přeměna biologického odpadu na vermikompost
pomocí kalifornských žížal
14 hod, Mr. José, redaktor: Jak snadno začít pěstovat indoor
15 hod, Jan Bešík, Mabeko: Co je konopné zdivo a co už není, skladba a složení, míchací poměry,
stavební postupy
16 hod, Peter Vojtko, Konopný dvor SK: Léčba a výživa zvířat konopnými produkty
17 hod, Martin Zupko, výzkum v rámci Katedry psychologie University Palackého: Konopí: Co
nám ve škole neřekli
18 hod, Dušan Dvořák, Patrik Majringer, Jana Jesenská, Martin Kotala: Debata o konopí jako
fenoménu a jeho národohospodářském významu

Neděle 23.4.
12 hod, Dušan Dvořák, Konopí je lék: Konopí, král domácí lékárny
13 hod, Michal Ruman, SUM: Zpracování technického konopí - ekologie, technologie, praxe
14 hod, Jana Jesenská, Konopáč: Vaporizace a léčivé konopí

Workshopy
Co ze stonku a ze semínka, míchání konopného betonu, řízkování bylin, jak si vyrobit vlastní
mast.

Výstavy
Lucky World - Svět fantazie, komiksu, ilustrací, pohádek a šílených věcí

Areál Dolních Vítkovic
Celý areál nabízí nevšední estetický zážitek, kulturní i adrenalinové vyžití, řadu dobrodružství a
všemožných radovánek pro celou rodinu. Den si můžete zpestřit prohlídkou dolů, návštěvou
vyhlídkové věže Bolt Tower, na lezecké stěně, ve Velkém světě techniky či jinde v kouzelném
veletržním a festivalovém městečku Dolních Vítkovic. Navštívit můžete také Staré koupelny,
Kompresorovnu, Cineport či Kavárnu Maryčku.

Autor tiskové zprávy a kontakt pro média: Nicol Vondra, tel: 774 216807, media@konopex.cz

Afterparty Konopex
V pátek 21.4. se v areálu Dolních Vítkovic v Trojhalí Karolína koná obrovská párty „Let it roll
Ostrava“.
Vstupenky na veletrh
Vstupenku pořídíte online nebo v předprodeji na jeden den za 110 Kč, na tři dny za 250 Kč. Na
místě budou stát 150 a 300 Kč.

Web veletrhu Konopex

http://konopex.cz/

Aktuality na našem facebooku:

https://www.facebook.com/Konopex/?fref=ts

Událost:

https://www.facebook.com/events/696011243857174/
Podpořte zelenější budoucnost, navštivte náš veletrh.
Těšíme se na vás,
tým KONOPEX Ostrava
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