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Utubering 2018: TOP ãeskosloven‰tí
YouTubefii stráví dva dny s fanou‰ky
UÏ poãtvrté v fiadû pfiipravily ty nejvût‰í hvûzdy ãeského i slovenského YouTube program pro své skalní fanou‰ky, ktefií mají moÏnost strávit s nimi
cel˘ den a uÏít si zábavn˘ program. Potkají se na Utuberingu, ojedinûlé akci, která nemá v âeské republice obdoby. V Praze se setkání YouTuberÛ
s obdivovateli uskuteãní v sobotu 28. dubna v areálu PVA EXPO v LetÀanech, v Brnû to bude na v˘stavi‰ti o t˘den pozdûji, tedy 5. kvûtna. 

PraÏsk˘ i brnûnsk˘ Utubering nabízí
stejn˘ program, hlavní my‰lenkou obou
tûchto akcí je zvednout dûti, teenagery
i star‰í vûkové kategorie od poãítaãÛ a vy-
táhnout je na jeden den ven. Primárnû ti,
kdo patfií do takzvané generace Z, mají
moÏnost strávit s elitou internetov˘ch vi-
deí cel˘ den. Tedy setkat se s nimi naÏivo
a poznat je i jinak neÏ z obrazovky note-
booku, tabletu nebo mobilního telefonu.
Na ãtvrtém roãníku Utuberingu se fanou‰-
kÛm odhalí napfiíklad Jirka Král a Kovy,
Gogo, Anna ·ulc, MenT, Martin Carev,
Baxtrix nebo Bára Votíková, duo z A Cup
of Style ãi Katka Králová publikující pod
nickem Svût podle Katky.

„Leto‰ní roãník pfiinese nejpropraco-
vanûj‰í program, jak˘ jsme kdy mûli. UÏ
s druh˘m rokem akce jsme se jasnû vy-
mezili proti podpisov˘m akcím. ProtoÏe
Utubering je postaven˘ na záÏitcích, a ty
Ïádné podpisy nevynahradí. Proto kaÏd˘
rok posouváme hranice kreativity, zába-
vy a unikátních zku‰eností, které mohou
v‰ichni náv‰tûvníci získat právû tváfií

tváfi jejich nejoblíbenûj‰ím internetov˘m
idolÛm. A nûkteré z nich nemají ‰anci na
Ïádné jiné akci v prÛbûhu roku potkat,”
fiíká k akci fieditel festivalu Luká‰ Dejl.
ProtoÏe Utubering je událost nejen pro
dûti a mládeÏ, ale také pro jejich dopro-
vod, rok od roku nabízí zajímavûj‰í pro-
gram i pro rodiãe. Letos je budou v prÛ-
bûhu dne bavit jak YouToubefii, tak jiné
známé ãeské osobnosti, které nabídnou
hlavnû pfiedná‰ky o cestování a dobro-
druÏství, ale taky tfieba o bezpeãném
chování na internetu. 

PraÏsk˘ i brnûnsk˘ Utubering zaãínají
vÏdy ve 14:00 a konãí ve 20:40. Pro limi-
tovan˘ poãet náv‰tûvníkÛ je pfiipraven
roz‰ífien˘ program Utubering Exclusive,
takÏe mohou pfiijít uÏ dopoledne a uÏít si
tfií hodin programu navíc. Vstupenky lze
zakoupit pfiímo na webu akce nebo v nû-
kter˘ch kamenn˘ch obchodech v Praze, ty
základní aktuálnû v cenû 499 Kã, posled-
ních 10 dní pfied akcí budou za 599 Kã.
Více informací na webu www.utubering.cz.
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