OSTRAVA OŽIJE SLAVNOSTMI
PIVOVARU. LETOS POPRVÉ POTRVAJÍ
TŘI DNY.
V Ostravě dne 30. března – Pivovar Ostravar dnes zveřejnil první informace k šestnáctému ročníku
Slavností. Příznivci této akce by si měli v letošním kalendáři zakroužkovat poslední červnový
víkend (24.-26.6.2016) a počítat s tím, že oproti předešlým ročníkům je čekají 3 dny plné zábavy,
hudby a především dobrého piva. Ode dneška se také v předprodeji objeví prvních 500 vstupenek
za velmi výhodnou cenu

Oblíbené Slavnosti se letos již tradičně budou konat v areálu ostravského pivovaru. Velkou novinkou
ale je, že poprvé budou trvat celé tři dny, od pátku 24. do neděle 26. června. „Během uplynulých
ročníků se stal program Slavností opravdu nabitým a my jsme ze strany návštěvníků zaznamenali
komentáře, že to vždy strašně rychle uteče a že si lidé často ani nestihnou pořádně prohlédnout náš
pivovar,“ říká Zuzana Cieciotková, manažerka značky Ostravar a dodává: „Proto jsme se letos rozhodli
vyzkoušet celovíkendový formát, který pro nás bude pochopitelně organizačně náročnější, ale myslíme
si, že to bude stát za to.“
Každý ze tří dnů přitom bude tématicky jinak zaměřen. Pátek bude takový startovací „den 0“. Vše
vypukne během pozdního odpoledne, kdy se v pivovaru rozproudí rocková party. Hlavními hvězdami
budou kapely Horkýže Slíže a Pipes and Pints.
„Sobota bude zase více o setkávání, poklábosení a prohlídkách pivovaru,“ prozrazuje Zuzana
Cieciotková. Poklidnějšímu ale neméně atraktivnímu duchu bude odpovídat i skladba kapel na pódiu,
kde se objeví třeba Buty nebo Vypsaná Fixa. Hlavní hvězdou večera i celého 16. ročníku pak bude
Marie Rottrová.

„Velmi nás těší, že paní Marie Rottrová přijala naše pozvání. Přestože tato přední dáma české
populární hudby pochází z Ostravy, dosud nikdy na Slavnostech nevystupovala. Věřím, že její
vystoupení bude pro všechny Ostraváky velkým zážitkem,“ říká Jan Vošta, Event manažer společnosti
Pivovary Staropramen
Nedělní část programu bude zacílena hodně na mladé publikum. Hlavní roli zde bude hrát kapela
Kryštof, která jako partner pivovaru Ostravar na Slavnostech nemůže chybět. Populární skupinu
doplní například Nebe a další mladí interpreti. „Kryštofové zahráli i na předchozích dvou ročnících

Slavností, ale nebyli oficiálně uvedení v programu. Letos jsme se rozhodli, že návštěvníky ušetříme
překvapení a prozradíme jim, kdy se na svou oblíbenou kapelu mohou těšit,“ dodává Jan Vošta.
Na skalní fanoušky Slavností čeká prvních 500 vstupenek za zvýhodněnou cenu. Mohou si je od
dnešního dne koupit on-line:
K dostání budou jednodenní a třídenní vstupenky . „Jednodenní vstupenky v první fázi nabízíme za
150 Kč na pátek a za 190 Kč na sobotu i neděli. Vstupné na celé tři dny stojí 390 Kč,“ uvádí Zuzana
Cieciotkova z Ostravaru. V ceně vstupenky bude jako každý rok pro plnoleté opět pivo zdarma.
Pivovar postupně zveřejní i další hudební jména a doprovodný program, ve kterém nebude chybět již
tradiční exkurze nebo pivovarská škola a mnoho dalších aktivit.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

PRVNÍ OSTRAVARNA NABÍDNE OSTRAVSKOU ATMOSFÉRU A SKVĚLE OŠETŘENÝ TANKOVÝ
OSTRAVAR
Pravá ostravská atmosféra, skvělý tankový Ostravar a jednoduchá, kvalitní gastronomie.

DO HOSPOD DORAZÍ PIVNÍ „SPECIÁLY ZE SPILKY“
Pivovar Ostravar v těchto dnech přichází s novou pivní řadou. Ponese název „Speciály ze spilky“ a
bude zahrnovat pivo určené pro vybrané hospody a restaurace.

