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Pivní fest zve na zlatavý mok, muziku a soutěže
Plzeň se o prvním květnovém víkendu stane dějištěm nového nezávislého pivního festivalu pod
názvem Pivnifest.cz. Akce je
koncipována tak, aby se jí mohly
zúčastnit celé rodiny. Uskuteční
se v prostorách po bývalém plzeňském domu kultury Inwest od
pátku 2. do neděle 4. května, tedy
v době, kdy v Plzni budou zároveň probíhat Slavnosti svobody.
Organizátoři ohlásili, že se festivalu zúčastní na tři desítky pivovarů. Ty budou na základě hlasování návštěvníků soutěžit o
festivalové ceny v kategoriích:
světlé, polotmavé, černé pivo, ale
také ležák a speciální vícestupňové pivo. Odborná porota ohodnotí i nejlepšího výčepního a nejlepší prezentaci pivovaru.
Organizátoři festivalu pečlivě
vybrali jak pivovary soutěžní –
Svijany, Chodovar, U Stočesů,
Permon, Pašák, Černá hora, Ježek, Pod Lípou, Radouš, Konrad,
Matuška, Žatec, Groll, Antoš, Kahan Most, Rohozec, Pivovarský
dvůr Zvíkov, Chýně a U Bizona –
tak i výrobce piva, kteří se soutěže nezúčastní. Půjde o značky
Gambrinus, Pilsner Urquell,
Koucour a ze zahraniční pivní
produkce pak Maisel´s, Bayreu-

NA PIVNÍM FESTU v Plzni vystoupí
také Miro Šmajda.
ther, London Pride, Dampfbier,
Flying Dog a Kasteel Rouge.
Na festivalu bude možno, díky
zájmu pivovarů, ochutnat přes
100 druhů piv.
Návštěvníci budou moci souběžně s hlavním programem sledovat i další dění, v rámci které-

ho proběhne produkce nejrůznějších hudebních formací (viz
tabulka umístěná u tohoto článku).
Příjemné překvapení si pro
návštěvníky přichystala i Hotelová škola Plzeň – a to Školu čepování piva s odborným učitelem Petrem Berkou, který je držitelem titulu Nejsympatičtější
výčepní roku 2012. Na festivalu se
vůbec poprvé představí také originální pivní barmanská show.
Samostatné místo budou mít v
programu pivního festivalu i
různé soutěže. Na návštěvníky
čeká veselé klání např. v pití piva na čas anebo klání silové s pivními sudy. Mohou se těšit také na
soutěž v rychlostním pojídání
pizzy a na mnoho dalších tipovacích soutěží. Ceny ve všech soutěžích přesahují částku 100 tisíc
korun. Rozlehlý areál festivalu,
který čítá plochu přibližně šesti
fotbalových hřišť také dětské a
adrenalinové atrakce, např. bungee jumping. Část ze vstupného,
které je stanoveno na symbolických 40 korun, bude věnována
Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně, jejíž zástupce veřejně převezme závěrem festivalu darovací šek.
(red)

Stepaři roztančí Plzeň

TANEČNÍK A CHOREOGRAF Daniel
Borak ze Švýcarska povede v květnu v Plzni stepařské workshopy.
V Plzni se připravuje první ročník festivalu stepu. Ve dnech
24. až 25. května představí české i
světové hvězdy. Step si ale budou
moci vyzkoušet i všichni Plzeňané na pěší zóně v centru města.
Pozvání přijal tanečník a choreograf ze Švýcarska Daniel Borak,
který je ikonou moderního stepu. Několikanásobný Mistr světa, jehož matka pochází z Čech,
povede v Plzni mezinárodní stepařské workshopy a také vystoupí na závěrečném galaveče-

ru 24. 5. v Měšťanské besedě. Další hvězdou prvního ročníku Plzeňského festivalu stepu se stane
přední český tanečník a choreograf, rovněž držitel titulu Mistr
světa ve stepu, Tomáš Slavíček.
Ten připravuje společnou choreografii pro více než 60 stepařů
z Česka, Polska, Slovenska a Švýcarska, kterou závěrečný galavečer u příležitosti Mezinárodního dne stepu vyvrcholí. Spolu s
Tomášem Slavíčkem se na jevišti
v průběhu večera představí i tanečnice a choreografka Alice
Stodůlková, známá ze soutěže
StarDance. Moderátory budou
Roman Vojtek a Bronislav Kotiš
– herci, kteří mají díky muzikálu
k tanci velmi blízko.
„Většina lidí zná step v podobě
americké klasiky Freda Astaira.
V dnešní době má ale tento taneční styl mnohem širší záběr.
Daniel Borak tančí na moderní
hudbu, například s prvky hip hopu nebo electric boogie, ale i na
skladbu J. S. Bacha, na kterou
stepuje v jednom ze svých nejslavnějších sólových výstupů,“
říká Kamila Borovská, vedoucí
plzeňského Step by step studia a
organizátorka festivalu. „Právě
tuhle novou tvář stepu chceme
Plzni ukázat. Náš festival se bude

odehrávat v Měšťanské besedě.
Bude ale mít také svou venkovní
scénu U Branky, kde budou probíhat ukázky jednotlivých studií
a stylů a kde si step pod vedením
zkušených lektorů bude moct vyzkoušet každý, kdo bude mít
chuť,“ dodává Kamila Borovská.
24. května
Stepování U Branky
Program začíná 10:30 a končí v
15:15 hod. Postupně vystoupí tyto
taneční skupiny: Tap and Dance Jiřina Nowakowska Varšava, Step by
step studio Kamily Borovské Plzeň,
Adamante v zastoupení Ivet Balgové Bratislava, Avalanche Markéty
Fixové Hradec Králové, Duo Martina
a Karolína – ukázka cloggingu, Skupina INIS – ukázka irského stepu,
Baletní škola DJKT Plzeň, Taneční
studio Andrea Praha, Společné stepování SHIM SHAM, Burlesque –
hudební skupina
Galavečer v Měšťanské besedě
od 19 hod. přinese Ukázky toho nejlepšího, co nabízí současný step.
Moderují Roman Vojtek a Bronislav
Kotiš
Workshopy pro začátečníky i pokročilé se v Měšťanské besedě konají 24. a 25. května

PIVNÍ FEST
Plzeň 2. – 4. května
prostor po bývalém
domu kultury Inwest
Pátek 2. 5. od 17 do 22 hod.:
Bek Ofis, Kroky Michala Davida
Sobota 3. 5. od 11 do 22 hod.:
Michal Tučný revival, Grande tete,
Fixed light, Bára Zemanová & Band,
mirosmajda.com, Peter Bič Project
Neděle 4. 5. od 11 do 17 hod.:
Folklorní soubor Meteláček, Michal
Tučný revival, Duo skleněné lahve +
kytara
Celý festivalový program moderují
Míra Hejda a Zbyněk Janíček.
Jediný vstup do areálu je z Anglického nábřeží, kde se zároveň budou
prodávat vstupenky.
Vstup dospělý: 40,-Kč za 1 den
děti do 130 cm a ZTP: zdarma
senioři v neděli 4. 5.: zvýhodněný
vstup 20,- Kč
Veškeré další informace na:
www.pivnifest.cz

Plzeňská diskotéka
slaví v Pekle 45 let

HISTORICKÝ SNÍMEK z roku 1980
připomíná, jak to kdysi vypadalo na
diskotéce v plzeňském Pekle.
Západočeská diskotéka letos
oslaví své pětačtyřicátiny. Zavzpomínat na začátky a hlavně na
obrovské množství písniček, které zazněly v průběhu oněch 45 let,
mohou přijít pamětníci i ti později narození do Pekla v pátek
16. května od 20 hod. Jak se měnily názory na taneční hudbu, repertoár a vkus publika připomenou diskžokejové Zdeněk Raboch, Pavel Maršát, Marcel Špicar a Míra Hejda.
(haj)

