
Elán přiváží na velkolepý koncert v Brně nové album Anjelská daň
22.10.2010 Pavilon P BVV Brno
Info: www.brnokoncert.cz 

Již v pátek 22.10.2010 se v nejmodernějším pavilonu P na brněnském výstavišti představí populární slovenská 
skupina Elán. Za svou kariéru kapela vydala přes 20 slovenských alb, 5 anglických a četné výběry, na svém 
kontě mají 25 platinových desek.  Mezi největší hity skupiny patří Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Zaľúbil sa 
chlapec, Amnestia na neveru, Nie sme zlí, Jedenáste prikazanie a další. Před 2 lety vyprodali brněnskou halu 
Rondo, v současné době jedou nové turné, v rámci kterého představí v pořadí třináctou studiovou desku s 
názvem Anjelská daň. 
Na nadcházejícím koncertu, který bude trvat necelé 2 hodiny, se kapela představí s dosud nejsilnější vizuální 
show. 

Připomínáme, že vstupenky na brněnský koncert, který se koná v pátek 22.10.2010 v Pavilonu P BVV od 18 
hodin, zakoupíte v sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream a TicketArt a v obvyklých předprodejích. K 
dispozici jsou vstupenky již jen do sektoru stání. Sektor VIP tribuny je vyprodán.  

Pro ty, kteří nestihnou nákup vstupenek v předprodeji, budou na místě k dispozici vstupenky na stání v ceně 
900,-. 

Nyní vám přinášíme organizační pokyny týkající se příjezdu či příchodu, parkování, časového plánu večera a 
další praktické informace.

1. Otevření areálu
Areál výstaviště se otevírá v 18 hodin – brány 7 (vstup pěší) a 9 (vjezd autem).

2. Příjezd k areálu autem, vjezd a parkování
Z dálnice D1 exit Brno západ (od Prahy první sjezd, od Bratislavy či Olomouce poslední sjezd). 
Pro vjezd do areálu použijte bránu č. 9 (viz plánek níže). Výhodou pavilonu P je napojení na dálniční přivaděč. 
GPS souřadnice 9. brány: 49°11'21.05"N; 16°34'10.86"E.
Parkování bude možné před pavilonem.

3. Příjezd prostředky veřejné dopravy a vstup do areálu
Návštěvníci, kteří nebudou cestovat autem, doporučujeme použít tramvaj – linka č. 1 ve směru Bystrc na 
zastávku Mendlovo náměstí, zde přestoupit na autobus č. 84 ve směru Stará osada a vystoupit na zastávce 
Riviéra. 
Pro vstup do areálu pěší využijí bránu č. 7.

4. Otevření, vstup do haly
V 18 hodin se pavilon otevře pro návštěvníky. Pro vstup do haly bude otevřený hlavní vchod a boční vchod od 
pavilonu Z. 
Návštěvníci s pozvánkou radia Krokodýl použijí speciální vchod do foyer, kde bude pozvánka směněna za pásku 
na ruku. 

5. Pokladna, akreditace
V pokladně na místě bude možné zakoupit vstupenky na stání v ceně 900,-/ks. Zde bude zároveň umístěna 
akreditační pokladna se seznamem  hostů. 

6. Členění haly, pohyb po hale
Pavilon je členěn na sektory STÁNÍ, VIP TRIBUN a FOYER. Foyer je vyčleněno pro návštěvníky s pozvánkou 
radia Krokodýl. Tito návštěvníci mají volný pohyb po celém pavilonu s výjimkou sektoru VIP tribun.
Návštěvník se vstupenkou do sektoru STÁNÍ se může pohybovat volně po celém pavilonu, kromě sektoru tribun a 
foyer, návštěvník s VIP vstupenkou všude kromě foyer.
Důležité upozornění: Vstupenky je nutné uschovat i po odtržení kontrolního útržku. Vstupenkou se budou 
prokazovat návštěvníci VIP tribun při vstupu do sektoru a vstupenku bude nutné předložit i při návratu do 
pavilonu.

Po stranách haly budou umístěny šatny a toalety. Občerstvení budou zajišťovat bary s širokým sortimentem 
alkoholických i nealkoholických nápojů rozmístěné po obvodu haly a také několik stánků s jídlem. Na místě bude 
v době konání koncertu vůz rychlé záchranné pomoci.

7. Není dovoleno vnášet do haly vlastní občerstvení a nápoje. Zákaz vstupu psů a domácích zvířat. Deštníky 
doporučujeme odložit v šatně. Fotografování a pořizování videozáznamů na profesionální techniku není 
dovoleno.

http://www.brnokoncert.cz/

