MĚSTO UHERSKÝ BROD ■ UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI ■ DŮM KULTURY
Vás srdečně zvou na 3. ročník miniveletrhu

www.ub.cz

www.facebook.com

pátek 9. října od 9:00 do 18:00 a sobota 10. října 2015 od 9:00 do 13:00

ZDRAVÍ

KRÁSA

ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ
STYL

VOLNÝ
ČAS

ve všech prostorách Domu kultury v Uherském Brodě, včetně prostoru před vchodem.
Slavnostní zahájení je v pátek 9. října 2015 v 10 hodin.
LEGENDA:

PŘED = před DK ■ F1 = foyer přízemí (pavilon ZDRAVÍ) ■ F2 = foyer 2 (pavilon
VOLNÝ ČAS) ■ S1 = velký sál (pavilon KRÁSA) ■ S2 = malý sál (PŘEDNÁŠKY) ■ Z = zrcadlový sál (CVIČENÍ) ■ M = zelený salonek přízemí ■ K = kavárna

VYSTAVOVATELÉ
Program ■ Firma ■ Umístění
■ Představení rehabilitačních pomůcek pod záštitou nemocnice
s poliklinikou.				
MN S POLIKLINIKOU UB /F1
■ Dornova metoda – poradna pro pohybové problémy psů.
ZUZANA LUKEŠOVÁ /F1
■ Principy tradiční čínské medicíny a přírodní bioinformační produkty.
KLUB ENERGY UHERSKÝ BROD /F1
■ Měření obsahu tuku a svalů v těle. Určení metabolického věku. Poradna
pro hubnutí a výživu. 		    SVĚT ZDRAVÍ JENNY LANE /F1
■ Jak se stravovat v nemoci a v rekonvalescenci. Poradna dr. Mlčkové.
LÉKÁRNA U KAŠNY /F1
■ Představení metody RUŠ, co je a jak pomáhá.
KLUB ENERGY UHERSKÝ BROD

/F1

■ Prezentace sportovní obuvi se zaměřením na běh a pohyb v přírodě,
sportovní obuvi zn. Salomon za účasti odborného konzultanta firmy
Amersports Zbyška Boka, spotové ukázky. Ukázky a prodej pomůcek
používaných k chůzi i běhu. Prezentace Intersportu v Uherském Brodě,
nabídka a přehled sortimentu zboží.         INTERSPORT /F2
■ Inovativní technologie Amphibio 4D. Novinky lyžařské značky Elan,
Salomon a Atomic.				   HOPE SPORT /F2
■ Poradenství a pronájem internetových obchodů & tvorba
www prezentací.				      4Shop.cz /F2
■ Vše pro přežití v přírodě pro malé i velké. Sborka a rozborka zbraní.
Soutěže.			    Armyshop ARMYTRADE.cz /F2

Vážení spoluobčané,
město Uherský Brod ve spolupráci s Domem kultury
a občanským sdružením Uherskobrodští patrioti přichystalo na pátek 9. října a sobotu 10. října ve všech
prostorách Domu kultury a na parkovišti před ním
zajímavou a ojedinělou akci – III. ročník miniveletrhu
s názvem BRODEXPO 2015. Letos na téma
„ZDRAVÍ, KRÁSA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL,
VOLNÝ ČAS.“
Organizátoři této akce si kladou tyto cíle:
■ Prezentovat a představit široké veřejnosti firmy
a podnikatele zaměřující svoji činnost na péči o zdraví
a krásu těla, zdravé potraviny, trávení volného času
a zdravý životní styl.
■ Seznámit občany s množstvím, různorodostí
a rozmanitostí těchto firem na území Uherského Brodu a mimo jiné i vyzvednout jejich význam pro zaměstnanost ve městě a regionu.
■ Tím, že BRODEXPO 2015 navštíví také žáci základních a středních škol nejen z našeho města, ale
věříme že i z okolních obcí, dává se jim možnost poznat tyto obory lidské činnosti a pokusit se je případně
nasměrovat na studium těchto oborů.
■ Pro zvýšení atraktivity a zajímavosti miniveletrhu
připravili pořadatelé stejně jako v předchozích ročnících řadu atrakcí, které by měly přitáhnout návštěvníky všech věkových kategorií.
■ Jsem přesvědčen, že kdo navštíví miniveletrh
BRODEXPO 2015, nebude litovat. Naopak – odnese
si řadu zajímavých poznatků, informací a vědomostí
o vystavujících firmách i příležitostech, které tyto firmy nabízejí.
■ Úmyslem organizátorů této akce je také vyslat
na řadu míst regionu, kraje, i celé republiky pozitivní signál o tom, že na moravskoslovenském pomezí
v podhůří Bílých Karpat se nachází zajímavé město Uherský Brod, kde stojí za to trvale žít, pracovat
a nalézt své celoživotní společenské uplatnění.
■ Jménem všech organizátorů si dovoluji pozvat
všechny občany z Uherského Brodu a okolí, ale i ty
ze vzdálených měst a obcí na návštěvu miniveletrhu
BRODEXPO 2015.
Petr Vrána, místostarosta

■ Soutěže pro děti. Anketa pro návštěvníky.Prezentace knihovny.
KNIHOVNA F. KOŽÍKA /F2
■ Prezentace modelářství jako volnočasové aktivity. Představení RC
modelů letadel, aut, vrtulníků, lodí a také populárních dronů.
ASTRA /F2
■ Ukázka výroby tkaných koberců, košíků z pedigu a vánočních
zvonečků.
TERAPEUTICKÁ DÍLNA SV. JUSTINY UB /F2
■ Propagace knih Jak chutná Východní Slovácko a Jak chutná Slovácko.
Malá ochutnávka regionálních jídel, beseda s autorem knihy. Výstava
fotografií z knihy Jak chutná Slovácko.    LIBOR VELAN /K
■ Pečení zdravého pečiva, tyčinek a dalších dobrot.   

SOU UB /K

■ Ochutnávka a prodej kávy, domácích limonád a dezertů.
CAFE CLUB /K
■ Ochutnávka úžasných dobrot vytvořených z produktů Hraška a Mahá.
CERIA, S.R.O. /K

VOLNÁ VSTUPENKA

■ Rytecké práce a výrobky žáků v oblasti strojírenství, puškařství
a umělecké práce.				     SŠ COPT /F2

■ Předvádění lehokol, možnost vyzkoušení.	   AZUB BIKE /Před
■ Prezentace výrobků s praktickým vyzkoušením detektorů.
MORAVIADETECT
■ Pletení košíků, oplétání demižonů.			  SOU UB

/Před
/S1

■ Prezentace, ukázky a cvičení s trenérem na POWER PLATE, cvičení
se SLIM BELLY. Představení a ochutnávka produktů od společnosti
WellU, proteinových tyčinek a nápojů. Poradenství na téma redukce váhy,
ideálních pohybových aktivit při hubnutí. Konzultace týkající se spalovačů
a L-Carnitinových drinků vhodných při cvičení. Ukázka sportovního
oblečení. Prodloužení řas metodou řasa na řasu. Suchá pedikúra.
HANY BANY /S1
■ Ukázka tvorby podzimních dekorací a dekorací s dušičkovou tematikou.
ROSE ART S.R.O. /S1
■ Ošetření rukou mokrou manikúrou, ukázka japonské manikúry P-Shine.
Možnost si rezervovat místo na RockLac – revoluční způsob lakování
nehtů pomocí UV lampy –  zdarma (6 osob/den).
STUDIO JASMINE /S1
■ Výstavka luxusních ručně šitých sutaškových šperků s možností koupě,
ukázka tvorby.				  CAMILLA´S SOUTACHE /S1
■ Tvarování postavy, galvanoterapie obličeje i těla, cvičení na
FIVERIDERS, masáže, nehtový design, vizážistika, ukázka
společenských účesů, výživové poradenství, prezentace studia – promo
video na vlastní TV, konzultace pro příchozí, prodej zvýhodněných
balíčků.						     MIRILINE /S1
■ Propagace luxusní české kosmetiky. Ukázka výroby rtěnek. Vizážistická
poradna aneb jak být krásná.			   JENNY LANE /S1

ZDARMA

■ Najdi svůj poklad – každý z návštěvníků si bude moci na připravené
dráze vyzkoušet detektor kovu a najít ukrytou minci.
MORAVIADETECT /Před

VOLNÁ VSTUPENKA

■ Ochutnávka medu a medoviny. Testování kosmetických produktů.
Prezentace výroby pracího prostředku z marseillského mýdla.
VČELAŘSKÉ POTŘEBY /K

BRODexpo 2015

DO PLANETÁRIA

platnost 9. 10.–1. 11. 2015

BRODexpo 2015

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

BRODexpo 2015

1 KÁVA NA HUBNUTÍ

u Jenny Lane

■ Česání dětí a dospělých, prezentace vlasové kamery, rozbor vlasu
a vlasové pokožky zblízka, prezentace produktů a prodej vlasové
kosmetiky.			   KADEŘNICKÝ SALON DUHA /S1

ZDARMA

BRODexpo 2015

OCHUTNÁVKA
PROTEINOVÝCH
TYČINEK

■ Originální šperky fantastických světů z knih a filmů. Ukázka tvorby
inspirované různými historickými epochami, alternativními styly, jako je
gothic či steampunk.				  ŠPERKY ASHAII /S1

u Hany Bany

!!!

BRODexpo 2015

HLAVNÍ PÓDIUM /S1

!!!

PŘIHLASTE  DO SOUTĚŽE
O nejlepší čaj Bílých Karpat
SVŮJ VLASTNÍ ČAJ

Více informací:
J. Lukešová – tel.: 605 903 111, jennylane@email.cz
J. Kment – tel.: 603 705 128, in.verra@atlas.cz

BRODexpo 2015

SOUTĚŽNÍ
O NEJLEPŠÍ ČAJ
BÍLÝCH KARPAT
nejvíce mi chutnaly tyto čaje:

■ Módní přehlídka spodního prádla.	 

ELIS SPODNÍ PRÁDLO A–H

■ Vlasová show.					

JANA KORČAK

■ Tajemství korzetu (ukázka sešněrování, představení toho, co vlastně
pravý korzet je).					  HANNAH B FASHION
■ Módní přehlídka lyžařského a fashion oblečení na nadcházející zimní
sezonu.							  HOPE SPORT
■ Nejnovější módní trendy v líčení. Vizážistická show. 	  JENNY LANE
■ Slavnostní přehlídka svatebních šatů.	    SVATEBNÍ SALON DáMa

MALÝ SÁL /S2
■ JAROSLAV ŠKVAŘIL (legenda wellness výživy): Radost a zdraví
z jídla. Nadváha není z nadbytku, ale z nedostatku.
■ Restaurace NAPOLI : Kuchařská show 1. vegetariánské restaurace
v Uherském Brodě.
■ ZBYŠEK BOK: Běh je můj život. Prezentace sportovní obuvi zn.
Salomon za účasti odborného konzultanta firmy Amersports.
■ ELIŠKA ŠKVAŘILOVÁ: Kulinářská show přípravy zdravých jídel.
■ Ing. KATKA ŠTAJNOCHOVÁ: Tajuplná éčka v potravinách.
■ Ing. JANA LUKEŠOVÁ: Hubnutí bez blbnutí.
■ PhMr. JANA MLČKOVÁ: Výživa při nemoci a rekonvalescenci.
■ LENKA TRUNDOVÁ: Včelaření s manželi Trundovými.

ZDARMA

KUPON
BRODexpo 2015

ČESÁNÍ DĚTÍ

u Jana Korčak

■ MVDr. DOMINIK GREGOŘÍK: Zvěrolékařem v ZOO Lešná.
■ LIBOR VELAN: Jak chutná Slovácko.
■ ZUZANA LUKEŠOVÁ: Dornova metoda pro zvířata, přirozená úleva od
bolesti.
■ PETR PAVLACKÝ: Jedem naplno – praktické rady ke sportovní výživě.
■ VLADIMÍR REICHEL: Zážitky lovce pokladů – rýžování zlata
a detektory.
■ MUDr. MARTIN HOLLÝ (ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
v Praze): Představení reformy péče o duševní zdraví, aktuální stav.
■ pplk. doc. MUDr. JAN VEVERA, PhD.: Mýty a fakta o násilí
u psychiatrických pacientů.

ZDARMA
PŘEDNOSTNÍ VSTUPENKA

ATRAKCE

BRODexpo 2015

OCHUTNÁVKA
ZDRAVÝCH JÍDEL

v kavárně
BRODexpo 2015

PROFI

BILOVÝ
O
M
O
T
AU
ZÁVODNÍ
SIMULÁTOR

■ Výstava modelové železnice s vláčky.		   

EC MODEL /F1

■ Den v kůži schizofrenika – vyzkoušejte si pocity na simulátoru.     /F1
■ Simulátor účinku drog.					  

/F1

■ Simulátor účinku alkoholu.					  

/F1

■ Adrenalin na profi automobilovém závodním stimulátoru s možností
přenastavení na letecký simulátor.	   Půjčovna PARTYTRIP /F2
■ Předvádění modelů dronů na terase.			 

ASTRA /F2

■ Lyžařský trenažer s možností vyzkoušení návštěvníky po celou dobu
trvání výstavy.					   HOPE SPORT /F2
■ Nápadité pokusy mladých debrujárů.		

GYMNÁZIUM JAK  /F2

■ Skákací hrad plný zábavy.				

REMAX

/Před

■ Motorový vláček Berušky na cestě okolo Uherského Brodu.    /Před
■ Hokejová branka pro nové reprezentanty. Soutěž Trefíte 5 z 10? /Před
■ Kuřákovy plíce – 3D model. Co dělá kouření s plícemi?      /Před
/F1

■ Test jak dobře si umýváte ruce.				  

DOPROVODNÝ PROGRAM
■ Den otevřených dveří kina Máj: Bijásek, Malovásek, Dílny animace, Bio
senior, Baby Bio, Výstavy, Film a škola, Besedy, Cesty
■ Aukce pro Útulek zvířat Zlín – Vršava.			 

od Party Trip
BRODexpo 2015

SOUTĚŽ

■ Agility – souznění člověka se psem. Soňa Haluzová.		

/Před

■ Soutěž o nejlepší čaj Bílých Karpat.				    /K
■ DDM – Ekocentrum Chrpa – pořad pro děti.			

/M

   

■ Kolo štěstí s tombolou.					    /K
■ Fairtradová snídaně – osvěžení pro vystavovatele.		   /VIP
■ Geocaching – dobrodružná výprava po stezkách UB.		 
■ Představení loutkového divadla pro děti.			  

doplň tajenku:

/F1

/Před
/S2

■ Planetárium se představuje. Rezervujte si místo včas!
■ Hvězdárna DK – pozorování noční oblohy.

CVIČENÍ /Z
■ Sdružení svobodného tance Naboso
■ Břišní tance
■ Kruhový trénink
■ SM systém
■ Jóga

Geocaching

Pojďte s námi rozhýbat tělo! Rozvlňte boky v rytmu orientální hudby,
uvolněte mysl za pomoci jógy, srovnejte a protáhněte páteř při lekci SM
systému a rozpalte svaly při kruhovém tréninku.

