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Páté Slavnosti břeclavského piva se povedly!
V Břeclavi 11. června 2017
Lepší oslavu pátého výročí obnovení provozu si Zámecký pivovar Břeclav nemohl přát. Na pivní
slavnosti pořádané v areálu kolem břeclavského zámku mu totiž přišlo symbolicky poblahopřát více než
pět tisíc lidí. Ti se mohli těšit nejen ze široké nabídky piv a občerstvení, ale také bohatého hudebního
programu, ve kterém si jistě každý něco našel.
Už ve dvě hodiny odpoledne vystoupily jedny z hlavních hvězd – skupina Škwor. Následně pak hlavní
podium ovládli Wohnout, The Paranoid, Mandrage nebo Walda Gang. Posledně jmenovaní si s sebou
přivezli také pyrotechnickou show, která stylově uzavřela program. Naopak program druhého podia,
umístěného na zámecké nádvoří, sliboval více alternativní zábavu – balkánské disco v podání Circus
Brothers, písničkáře Jiřího Schmitzera, zpěvačku Muchu s kapelou nebo metalovou skupinu Tezaura. Ta si
místo v programu získala účastí v Soutěži kapel. Dalšími vítězi byli pro rok 2017 folkrockoví RightNow a
punk rockeři z Nivnice NouBrejns.
„Pátý ročník Slavností břeclavského piva se povedl. Je znát, že lidé si už naši akci naplno zapsali do svých
festivalových kalendářů, a udělalo mi velkou radost, kolik návštěvníků letos přišlo,“ zhodnotil akci Jan
Svoboda, člen správní rady pivovaru.
Nejlepší burgery umí Láďa Grilleman, Slavnosti mají maskota
Po celou sobotu mohli návštěvníci hodnotit burgery z celkem pěti podniků. Po sečtení hlasů je už jasné, že
nejlepší burger Slavností, který se jmenuje Dvojručák, umí Láďa Grilleman. Aby bylo burgery čím zapít,
k dispozici měli hosté tankové pivo Podlužan, které se od letošního roku může pochlubit vylepšenou
recepturou. Kromě něj se pak představilo šest regionálních pivovarů s pivními speciály.
Velký zájem zaznamenaly také prohlídky Zámeckého pivovaru Břeclav a nově také možnost prohlédnout si
okolí festivalového areálu ze zámecké věže. Slavnosti poprvé připravily speciální rampu před podiem pro
návštěvníky na invalidním vozíku. Od roku 2017 má akce také svého maskota – stal se jím čáp Bořek,
kterého pokřtil člen skupiny Wohnout, Honza Homola.
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Slavnosti břeclavského piva proběhly už popáté v sobotu 10. června 2017 v areálu břeclavského zámku.
Akce na dvou podiích nabídla komerční i alternativní hudební kapely, jako jsou třeba Mandrage, Škwor,
Wohnout, Walda Gang, We On The Moon, The Paranoid, Jiřího Schmitzera, zpěvačku Muchu s kapelou,
Circus Brothers a DJ Dead Sailor. Hudební program doplnili letošní vítězové Soutěže kapel – RightNow
ze Strakonic, Tezaura z Brna a NouBrejns z Nivnice.
Kromě piv ze Zámeckého pivovaru Břeclav se ve Stanu pivních speciálů čepovala piva z celkem šesti
regionálních pivovarů. Po sobotě také známe vítěze soutěže o nejlepší burger Slavností – hlasy
návštěvníků určily jako nejlepší burger ten od Láďi Grillemana.
Příští ročník Slavností břeclavského piva se v zámeckém areálu uskuteční v sobotu 9. června 2018.

Kontakt pro média:
Petr Podlešák
pr@slavnostibreclavskehopiva.cz
+420 724 412 864
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