SLAVNOSTI PIVA
2. – 3. června 2017, 21. ročník
Dvoudenní open-air hudební a pivní slavnosti proběhnou na českobudějovickém Výstavišti 2. a 3. června
2017. Desítky českých i moravských pivovarů i minipivovarů nabídnou svá klasická piva i pivní speciály, na
čepu se bude v pátek i sobotu prezentovat 30 pivovarů (přihlášení k 29. 5. 2017), v rámci doprovodného
programu vystoupí postupně na jednom hudebním pódiu po oba dva dny 7 kapel různých žánrů.

DVOUDENNÍ PIVNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
45 PIVOVARŮ V DEGUSTACÍCH
Pod záštitou rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D., nad
soutěží PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2018 převzal garanci Českomoravský svaz minipivovarů, z.s.
22. ročník tradičních Slavností piva se uskuteční na českobudějovickém Výstavišti 1. a 2. června 2018.
Desítky pivovarů i minipivovarů nabídnou svá klasická piva i pivní speciály, na čepu se bude v pátek i sobotu
prezentovat více než 30 pivovarů, v rámci doprovodného programu vystoupí postupně 10 kapel (MUSTANG
BLUESRIDE, LOVE GANGSTERS, KRUCIPÜSK, UDG, VILÉM ČOK & BYPASS, PUBLIC RELATIONS, SEVEN, THE
APPLES, VYPSANÁ FIXA, TLUSTÁ BERTA).
„ V rámci Slavností piva proběhne opět tradiční degustační soutěž „PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2018“. Aktuálně
je do degustací přihlášeno 45 pivovarů a minipivovarů. Vyslyšeli jsme hlasy návštěvníků a pozměnili koncept
doprovodného programu. Pódium bude přesunuté z Pivovarské zahrady před pavilon Z,“ říká projektový
manažer Zdeněk Filip.
Pivovary soutěží ve 22 kategorií:


Světlé výčepní pivo



Tmavé výčepní pivo



Polotmavé pivo



Světlý ležák



Tmavý ležák



Světlý ležák Premium



Speciální pivo světlé



Speciální pivo tmavé



Nealkoholické pivo



Ochucená piva



Pšeničné pivo



Piva Pale Ale a India Pale Ale



Piva Stout a Porter



Kvasnicové a nefiltrované pivo



Minipivovary – světlý ležák



Minipivovary – tmavý ležák



Minipivovary – světlé speciální pivo



Minipivovary – tmavé speciální pivo



Minipivovary – světlé výčepní pivo



Minipivovary – polotmavé pivo



Cider



Novinářské pivo

Vítěz získá právo užívat titul "PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2018". Degustace budou provádět kvalifikovaní
odborníci z pivovarů, studenti odborných škol a pozvaní erudovaní degustátoři. Vyhlášeno bude pouze
pořadí finalistů jednotlivých soutěží. Soutěž bude přístupná pouze odborné veřejnosti. Výherci jednotlivých
kategorií se utkají o ocenění „ABSOLUTNÍ VÍTĚZ“, kdy budou vyhlášená první tři místa. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhne v sobotu 2. června 2018 v 11 hodin na pódiu před pavilonem Z.

PRAKTICKÉ INFORMACE
obchodní ředitel:
projektový manažer výstavy:

Václav Polan, email: polan@vcb.cz
Bc. Zdeněk Filip, tel: + 420 723 761 268
email: filip@vcb.cz
Mgr. Michaela Čeňková, tel: + 420 770 143 439
email: cenkova@vcb.cz
Tomáš Miklík, tel.: +420 778 730 855
email: miklik@vcb.cz

novináři:
fotograf:

termín konání:
otevírací doba:
otevřené brány pro vstup do areálu:
vstupné:
základní vstupné, jednodenní - od 15 let
ZTP - P s doprovodem, děti do 15 let
základní vstupné, jednodenní - od 15 let

1. – 2. června 2018
pátek
12:00 – 24:00 hodin
sobota
10:00 – 24:00 hodin
brána č. 1 a od Tesca
120 Kč
zdarma
90 Kč (předprodej TICKETSTREAM)
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