TLAČOVÁ SPRÁVA
6. – 9. jún 2018
Balónová fiesta Košice 2018
v areáli TUKE
25. ročník
Lietajte z Košíc!

Medzinárodná Balónová fiesta Košice oslavuje 25 rokov a dostáva vynovenú podobu. Od stredy 6. júna až do soboty
9. júna vyrastie v areáli Technickej Univerzity v Košiciach fiestové mestečko, sústredené okolo bejzbalového ihriska,
ktoré tohto roku poslúži ako štartovisko. Prihlásených je 20 pilotov zo Slovenska, Českej Republiky, Rakúska,
Slovinska, Maďarska, Rumunska a Holandska, ktorí rozlietajú Košice vždy ráno po 6:30 a podvečer po 18:30. Lietať
budú 3 balóny špeciálneho tvaru – domáci klaun Bruno, český Ježko, Svätoštefanská koruna a skyhopper balón
z Holandska.
Špeciálne vyzdvihujeme českého pilota z Brna, Radka Vránu, ktorý nevynechal ani jeden ročník fiesty a tohto roku si
na nej zapilotuje už po dvadsiaty piaty raz. Spoznáte ho podľa žltého balóna s logom Lokotrans.
25 rokov fiesty je dôvodom na oslavu a aj na obzretie sa späť do histórie. Za štvrťstoročie sme vystriedali niekoľko
štartovacích plôch a zázemí fiesty – pamätné je centrum mesta na Námestí osloboditeľov, Anička, Aeroklub, Galéria,
Optima, Cassovia, Aupark. Aj keď centrum mesta rýchlo zapĺňajú ďalšie a ďalšie stavby, našli sme nové miesto –
areál Technickej Univerzity v Košiciach. Dúfame, že sa bude páčiť všetkým, ktorí s nami prídu fiestovať.
Máme za sebou množstvo krásnych letov s balónmi a posádkami z celého sveta. Slovensko, Čechy a Morava,
Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Anglicko, Litva, Rumunsko, Slovinsko, Nemecko,
Španielsko, Francúzsko, USA, Malajzia či Thajsko. Za všetky tie roky spolu na fieste lietalo približne 500 balónov.
V Košiciach sme už mali špeciály rôzneho tvaru. Klasikmi boli pivový pohár a VSŽ balón, ďalej kohút, páv, srdce,
mobilný telefón, šmoula, upside-down a vzducholoď tímu FESTO.
Organizátori fiesty, spoločnosť ADS ballooning, s.r.o. Košice a Balón klub Košice, ďakujú všetkým partnerom, ktorým
záleží
na
udržaní
tradičného
košického
podujatia
a
ktorí
ho
tohto
roku
umožnili.
Naše podujatie podporili – Technická Univerzita v Košiciach, Letisko Košice, Hi-Reklama, Lokotrans Brno, H a H, spol.
s.r.o., Gemor Fashion, Karpatská nadácia, Bábkové divadlo v Košiciach, Probugas, Lietajúci pivovar Ikkona, Hotel
Lesanka, Plaza Beach Resort a hlavní mediálni partneri Rádio Košice, TV Košice a Košice Online.
Podujatie sa koná pod záštitou Mesta Košice, v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu - Visit Košice.
K zorganizovaniu podujatia prispel aj veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Henk Cor Van der Kwast.
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Program
Každý deň od 17:00 – 22:00 je vo fiestovom mestečku pripravený sprievodný program spolu so stánkami
s občerstvením a DJ-om. Fungovať bude aj pikniková zóna hlavne pre deti.
Ranné štarty:
Poobedné štarty:

6:30 (bejzbalové ihrisko TUKE/ ihrisko Popradská/ Aeroklub Košice)
18:30 (bejzbalové ihrisko TUKE)

V piatok predstavíme na štartovacej ploche fiestovú novinku – walk-in balloon, takže sa budete môcť prejsť vnútrom
balóna. Večer ukončíme tradične – nočným nafukovaním a ohňostrojom.
V stredu, vo štvrtok a v sobotu po západe slnka pozývame všetkých do letného kina. Premietať budeme priamo na
štartovisku, odporúčame zobrať si deky a užiť si s nami večer pri filme až do konca.
V piatok a v sobotu spoznáte jedinečný program neformálneho vzdelávania MyMachine Slovakia, ktorý realizuje
Karpatská nadácia od roku 2016. Workshop vám ukáže, ako program funguje a čo môže vzniknúť, keď deti necháme
tvoriť. Zahráte sa s vynálezmi, ktoré vymysleli deti zapojené do prvého ročníka MyMachine Slovakia.
Spájame sa aj s divadelným festivalom VIRVAR (Dni bábkového divadla a hier pre rodiny), ktorý na fiestu prinesie
flašinetára, bublinovú šou a vystúpenie ukrajinského súboru Bavka.

Harmonogram fiestového mestečka
streda, 6. jún 2018
17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA
aktivity s materským centrom Stonožka
čítanie v tráve s Klubom dobrého čítania (SJ)
hry pre mladých vedcov s FMMR
17:30 – 18:00 DFS Hanička
18:30
OTVÁRACÍ ŠTART BALÓNOV
20:30
LETNÉ KINO – Úplní cudzinci

štvrtok, 7. jún 2018
06:30
ŠTART BALÓNOV
17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA
aktivity s materským centrom Stonožka
čítanie v tráve so súkromným gymnáziom Futurum (AJ)
hry pre mladých vedcov s FMMR
17:30 – 18:30 Virvarový flašinet
17:30 – 18:00 DFS Hanička
18:30
ŠTART BALÓNOV
20:30
LETNÉ KINO – Učiteľka
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piatok, 8. jún 2018
06:30
ŠTART BALÓNOV
17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA
aktivity s materským centrom Stonožka
čítanie v tráve s Klubom dobrého čítania (SJ)
stan záchrannej služby
17:00 – 19:00 Svet vynálezov MyMachine
17:00 – 18:00 walk-in balloon
prehliadka historických vozidiel
hasičské auto
17:30 – 18:00 DFS Viganček
17:30 – 18:30 Virvarové bubliny, bublinky, bubliniská
18:30
ŠTART BALÓNOV
20:00
KOTVENÝ LET BALÓNOM
21:30
NOČNÉ NAFUKOVANIE a ohňostroj

sobota, 9. jún 2018
06:30
ŠTART BALÓNOV
17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA
aktivity s materským centrom Stonožka
čítanie v tráve s Klubom dobrého čítania (SJ)
stan záchrannej služby
17:00 – 19:00 Svet vynálezov MyMachine
17:00 – 18:00 walk-in balloon
17:30 – 18:10 Čarovné slová (predstavenie bábkového divadla)
18:10 – 18:40 fiestové Rozhýbkosti s Vladom Michalkom
18:30
ŠTART BALÓNOV
20:30
LETNÉ KINO – Všetko alebo nič

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta štartu vzhľadom na poveternostné podmienky.

Program premietaných filmov v letnom kine
streda, 6. jún 2018 – Úplní cudzinci (v originálnom IT znení s českými titulkami)
štvrtok, 7. jún 2018 – Učiteľka (SK)
sobota, 9. jún 2018 – Všetko alebo nič (SK)
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