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Evropa 2 a Pigy chystají na léto rodinný festival
Léto lásky
Evropa 2, nejposlouchanější rádio pro mladé, a multimediální projekt Pigy se spojily v rámci
projektu Pigyáda a vznikl třídenní festival Léto lásky. Ten odstartuje 12. srpna
v Šiklandu, největším přírodním zábavním areálu na Vysočině, a přiveze s sebou řadu hvězd,
například Ewu Farnou, Mira Žbirku, kapelu Slza, Xindl X, Jelen nebo Chinaski. Nebudou chybět
ani tradiční představitelé Pigyády, prasátko Pigy a kouzelník Jirka Hadaš.
Značky Pigy a Evropa 2 si přichystaly pro své posluchače unikátní festival s názvem Léto lásky.
Zábavný rodinný festival, který se uskuteční druhý srpnový víkend v Šiklandu na Vysočině, se ponese
v duchu oslav lásky a přátelství s odkazem na hnutí hippies ze 70. let. Návštěvníci se mohou těšit na
dvě stage, na kterých vystoupí více než 15 tuzemských umělců, mezi nimiž jsou například kapely
Chinaski, Jelen, Meky Žbirka, Slza nebo zpěvák Xindl X. Celá show pak bude doprovázena
akrobatickými a kouzelnickými vystoupeními, světelnými efekty a nebude chybět ani ohňostroj.
Moderátory festivalu Léto lásky budou tváře Evropy 2, Zorka Hejdová a Pavel Cejnar.
„V dnešní době, kdy společností rezonují náročná společenská témata, jsme chtěli vytvořit festival,
který se ponese v duchu radosti, pohody a lásky. John Lennon řekl, že láska je odpověď. A pro nás je
odpovědí také, a to v podobě našeho festivalu. Léto lásky je vlastně obrannou reakcí na bombové
útoky, teroristické hrozby nebo nenávistnou komunikaci mezi lidmi. Chceme tančit, bavit se, zpívat a
podporovat lásku. Bude léto, ideální příležitost se sejít a užít si festival Léto lásky s nejlepšími českými
interprety,“ říká Jitka Fürst, ředitelka rádia Evropa 2
„Snahou bylo povýšit tradiční dětskou Pigyádu na zábavný rodinný festival, kde si na své přijdou děti i
dospělí. Věřím, že spojením značek Pigy, rádia Evropa 2 a Šiklandu , vznikl český hudebně zábavný
unikát. Přizpůsobili jsme koncept i dramaturgii festivalu tak, aby Léto lásky bavilo pětileté, patnáctileté i
padesátileté. Vystoupí nejlepší české kapely, budou akrobatická vystoupení, světelná podívaná a
v rámci Pigyády i nejbarevnější zábava pro děti,“ prozrazuje Zdena Chocholoušová, manažerka
dětských produktů Lagardere Active ČR.
„Náš areál je přímo stvořen pro pořádání podobných akcí. Spojení největšího přírodního zábavního
areálu v ČR Šiklandu a značek rádia Evropa 2 a Pigy podpoří naši myšlenku rozdávání radosti a lásky
dětem i dospělým, která je pro všechny společná. Věřím, že kvalitní zázemí našeho areálu a krásné
přírodní prostředí Vysočiny umocní zážitek všech návštěvníků festivalu Léto lásky a osobně se na tuto
akci moc těším,“ říká Libor Šikl, generální ředitel Šikland a.s.

Více informací o festivalu
Na stage Evropy 2 zase vystoupí přední tuzemští interpreti, kapela Chinaski, Xindl X, Miro Žbirka, Slza
a další. Závěr dne pak bude ve znamení Afterparty Evropy 2 s moderátory Pavlem Cejnarem a
Ondrou Vodným.
Na Pigy stage je pro děti připraven hned na úvod Kouzelný Karneval v indiánské tématice, který se
bude stylově odehrávat přímo ve westernovém městečku Šiklův mlýn, naváže koncert Ewy Farné
nebo pop-rockové kapely Eddie Stoilow. Po celý den jsou připraveny tradiční workshopy, které děti
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znají právě z festivalu Pigyáda, např. cvičení s Hankou Kynychovou, Bublinkování, Korálkování,
Batikování, Šminkování, Zumbování, a další.
Vstupenky na festival Léto lásky jsou již nyní v prodeji a do 15. května je lze v předprodeji koupit
výhodněji. Více informací o akci naleznete na http://www.letolasky.cz/

Mediální skupina Lagardere Active ČR patřící do nadnárodní sítě Lagardère Group, je jedním z nejvýznamnějších hráčů na
českém rozhlasovém trhu. Provozuje 5 českých rozhlasových stanic, jednu slovenskou a také mediální zastupitelství Regie
Radio Music (RRM). RRM od roku 2014 spoluvlastní obchodní síť RADIOHOUSE, jejíž rádia si týdně naladí 72 % posluchačů
v ČR. V online prostředí je Lagardere prostřednictví svých i zastupovaných projektů měsíčně schopná oslovit více jak dva
miliony reálných uživatelů.
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