Brněnský Majáles hlásí vyprodáno. Přijde 25 tisíc lidí
6.5.2016

Brněnský deník

str. 15

Kultura

MARKÉTA STULÍROVÁ

Pokácení máje a průvod studentů centrem města dnes symbolicky zahájí třináctý ročník festivalu
Brněnský Majáles. Do areálu na výstavišti přijde okolo pětadvaceti tisíc lidí. Brno – Ve středu to byl
vzkaz ve tvaru srdce a popisek 98 % fuč. Včera tento piktogram na sociální síti Facebook nahradilo
jednoznačné Majáles – vyprodáno. Třináctý ročník festivalu Brněnský Majáles, který dnes vypukne na
výstavišti, navštíví pětadvacet tisíc lidí. „Vyprodáno jsme měli například i v letech 2012 a 2013,“ uvedl
spoluorganizátor festivalu David Peštál.
Areál pro 13. ročník Brněnského Majálesu je přibližně stejně velký jako v minulém roce. „Ubrali
jsme jedno menší pódium a program koncentrujeme na tři hlavní pódia, z nichž největší je Starobrno
Stage.
Největší novinkou letošního roku je Pivní zóna v pavilonu Z, kde si mohou návštěvníci dopřát špičkově
natočené a ošetřené tankové pivo čepované do skla,“ uvedl Tomáš Zábranský z organizačního týmu
festivalu.
Za jedenáctistupňové pivo značky Starobrno lidé zaplatí asi pětatřicet korun, sklo zálohované nebude.
„Návštěvníci se se sklenicemi mohou pohybovat jen v zónách určených k občerstvení,“ doplnil
Zábranský.
Celkem v areálu bude okolo padesáti stánků s občerstvením. Nabídku alkoholických nápojů
doplní teplá i studená kuchyně, různé druhy nealka, a dokonce i čajů připravených profesionálními
čajovníky. „Nabídneme například indický kořeněný čaj Dáta masala a pro povzbuzení či ochlazení
míchané chlazené čaje s džusem. Připravovat budeme i vodní dýmky, o ty je na festivalu vždy velký
zájem,“ řekl Bohumil Klváň z brněnské Chajovny, která se v komorní festivalové úpravě návštěvníkům
představí v zázemí Mendelovy univerzity.
Ke zpestření hudebního programu přispějí zúčastněné univerzity, které zájemcům přiblíží
například i to, jak vypadá vesmírná nemocnice. „V zóně Vysokého učení technického si lze vyzkoušet
simulátor formule nebo oheň, který nepálí. V rámci zóny Mendelovy univerzity se seznámí s netradičními
výukovými prvky, jakými je například výroba piva, ukázky myslivosti a střípky z oborů vinařství,“ doplnil
Peštál.
To, jak vypadá vesmírná nemocnice a jaké to je být světovým politikem, si lidé vyzkouší v zóně
Masarykovy univerzity. Univerzita obrany zase nabízí možnost zastřílet si na pistolové laserové
stanici.
Ve spolupráci s organizátory vyjde návštěvníkům vstříc i Dopravní podnik města Brna. Navíc
vypraví 47 posilových tramvají, 12 trolejbusů a šest autobusů. „Přibližně od poledne do jedné hodiny
ráno pojedou na trase mezi zastávkami Zvonařka a Výstaviště tramvaje P1. Častěji pojedou také
tramvaje linky 2, 5 a 12. Od jedné ráno už vyrazí do ulic spoje dle jízdních řádů,“ uvedla mluvčí
brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.
Areál výstaviště bude přístupný od 12.00 hodin v poledne, vstupenky na festival už v prodeji
nejsou.
Hokej a Majáles Mistrovství světa v hokeji: Přímý přenos dnešního hokejového zápasu Česká
republika – Rusko nabídnou pořadatelé návštěvníkům festivalu na vyhrazené LED obrazovce.
Začátek utkání je v 19.15 hodin.
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