Sportovní veletrhy SPORT
Life, Bike Brno,
Caravaning Brno a boat
Brno
Ve dnech 11. – 13. listopadu 2011 se v areálu brněnského výstaviště konal
čtyřlístek veletrhů SPORT Life, Bike Brno, Caravaning Brno a boat Brno. Byl to
jubilejní 10. ročník. Stánky jednotlivých vystavovatelů a prostory pro doprovodné
akce byly rozmístěny v celém areálu výstaviště.
Největší pavilon „P“ byl vyčleněn, pro nás nejzajímavější sortiment, karavany
a obytná auta. Tentokrát se vystavovatelé karavanů a obytných aut nemuseli
s nikým dělit a celý pavilon byl vyčleněn pouze pro tento obor. Vystavovatelé se
většinou prezentovali novými modelovými řadami 2012, kdy některé exponáty bylo
možné koupit a odvézt si je po skončení veletrhu přímo z Brna. Ti, co „bydlíka“ už
mají a netouží po novém, si mohli koupit celou řadu karavanistických doplňků do
svých miláčků. Tak jako každý rok i letos se na stánku Camping, Cars & Caravans
konala celá řada přednášek jak již pro zkušené, tak i pro začínající karavanisty,
letos doplněno o trenažér, na kterém si každý mohl vyzkoušet své řidičské umění.
Největší plochu, a to hned tři pavilony, zabral dominantní obor – cyklistika.
Bylo zde možné se pokochat nepřeberným množstvím kol do města nebo přírody
pro děti a dospělé poháněné jak vlastní silou, tak s pomocí elektrického motorku.
Elektrokola si každý mohl vyzkoušet v pavilonu G, kde probíhaly také ukázky a
soutěže v biketrialu. Po celou dobu veletrhu se konaly autogramiády a přednášky s
významnými osobnostmi cyklistického nebe a probíhaly různé soutěže
v cyklistických dovednostech.
Veletrh SPORT Life byl převážně zaměřen na outdoorové a zimní sporty. Zde
také nechyběly soutěže, přednášky zajímavých osobností s promítáním filmů, módní
přehlídky a další zajímavosti pro návštěvníky. Pro sálové sporty a fitness byl
vyčleněn celý pavilon B, kde se návštěvníkům představily hvězdy jako Karel
Abrahám, Lukáš Konečný a celá řada dalších.
V pavilonu Z si dali dostaveníčko zájemci o jachting a vodní sporty, aby zde
obdivovali nové lodě nebo se nechali zlákat některou z nabídek charterových
společností.
Na závěr moje malá poznámka k minicampu, který jsem jako karavanista
opět využil k ubytování, abych mohl strávit na veletrhu více dní. Možná by se měli
pořadatelé trochu zamyslet nad jeho úrovní a zázemím. Žádné sociální zařízení a 5
elektrických přípojek umístěných v jednom místě je podle mého názoru nevyhovující
ve srovnání s tím, co dovedou pořadatelé poskytnout nám karavanistům na
výstavách a veletrzích v sousedních zemích. Myslím, že každý by si rád připlatil, aby
mohl strávit 3 dny na veletrhu na lepší úrovni.
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