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„KONOPEX OSTRAVA - dveře do světa konopí“
3. ročník konopného veletrhu KONOPEX OSTRAVA 2018 se koná v kulturním centru Dolní
oblasti Vítkovic od pátku 20. do neděle 22. dubna 2018. Hlavním cílem veletrhu je informovat
širokou veřejnost o rostlině konopí, o jejím mnohostranném využití, prospěšnosti a obrovském
potenciálu pro budoucnost. Bohatý třídenní program zahrnuje nejen veletrh, ale také přednášky,
workshopy, besedy, soutěže i zábavu. Užijte si krásný víkend a navštivte jedinečnou kulturní,
vzdělávací a prodejní akci v unikátních industriálních prostorech Dolních Vítkovic v Ostravě.
Hlavní výstavní plocha Konopexu bude letos umístěna do krásných prostor bývalých Starých
koupelen v Provozu Hlubina. Tuzemští i zahraniční vystavovatelé představí své produkty,
technologie i služby a seznámí vás s novinkami ve využití konopí. Prodejní a výstavní expozice
budou věnované pěstování a zpracování konopí (semena, substráty, hnojiva, hydroponie,
aeroponie, zahradní technika, pomůcky) i finálním konopným produktům a doplňkovému zboží
(masti, textilie, potraviny). Představí se také různé organizace a spolky, které se konopím
zabývají. Praktické zkušenosti získáte na workshopech míchání konopného betonu, sázení a
řízkování bylin, výrobě konopných mastí, krémů a tinktur. Připraveny jsou také soutěže o
hodnotné ceny a další doprovodný program. Vyzkoušejte na vlastní kůži konopnou kosmetiku,
ochutnejte zdravé konopné potraviny, oblečte se do konopného textilu, osahejte si konopné
stavební materiály, připravte se na nadcházející pěstební sezónu. Rozšiřte své vědomosti o
konopí a podpořte svůj zdravý životní styl.
Konference Konopex a konopná osvěta
Nedílnou součástí veletrhu je již tradičně třídenní odborná konference, na které získáte spoustu
užitečných informací a nejnovějších poznatků o pěstování i využití 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, jeho národohospodářský význam a
konopí ve stavitelství.
Areál Konopexu v kulturní čtvrti Provozu Hlubina
Food zona umístěná v Kompresorovně nabídne kromě uspokojení chuťových buněk
návštěvníkům také výjimečný estetický zážitek. Promítání zajímavých filmů s konopnou
tématikou můžete navštívit v Cineportu. Pobavit se můžete přijít do fun zóny, kde si užijete
muziku, soutěže, foto koutek, ankety a další překvapení.
Venkovní prostory Konopexu nabídnou občerstvení, posezení, umění a hlavně hodně muziky.
Sportovní a adrenalinové vyžití může návštěvníkům poskytnout skvělá lezecká stěna Tendom
přímo naproti Starým koupelnám.

Areál Dolních Vítkovic
Celý areál nabízí nevšední estetický zážitek, kulturní i adrenalinové vyžití a zajímavý program
pro návštěvníky všech věkových kategorií. Den si můžete zpestřit prohlídkou vysokých pecí,
návštěvou vyhlídkové věže Bolt Tower, na lezecké stěně, ve Velkém nebo Malém světě techniky
či jinde v unikátním prostředí národní kulturní památky.
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Afterparty Konopex
Něco se chystá, přímo v areálu.

Vstupenky na veletrh
Vstupenku pořídíte online nebo přímo na místě za 150 Kč na všechny tři dny. Mladší 13 let a
starší 60 let mají vstup zdarma.
Web veletrhu Konopex

http://konopex.cz/

Aktuality na našem facebooku:

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

Událost:

https://www.facebook.com/events/155179845070105/
Konopí je naše srdcová záležitost,
přijďte se přesvědčit.
Těšíme se na vás,
tým KONOPEX
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