MEZINÁRODNÍ PIVNÍ FESTIVAL
14. – 16. února 2019, 29. ročník
MEZINÁRODNÍ PIVNÍ FESTIVAL SE PO ROČNÍ PŘESTÁVCE VRACÍ NA
ČESKOBUDĚJOVICKÉ VÝSTAVIŠTĚ
29. ročník Mezinárodního pivního festivalu odstartuje ve čtvrtek 14. února přesně v 15 hodin. Poprvé
v pavilonu Z, kde budou nejen pivovary prezentující především nová piva a pivní speciály, ale také podium,
na němž se během 3 dnů vystřídá 6 kapel.
Výstaviště České Budějovice a.s. je spolupořadatelem akce a organizuje veřejnou část. „Jsme velmi rádi,
že po roce můžeme znovu přivítat Mezinárodní pivní festival na Výstavišti. Jde o prestižní akci, kterou
navštíví nejen odborníci, ale i široká veřejnost a příznivci tohoto moku. Součástí Mezinárodního pivního
festivalu je degustační soutěž Zlatá pivní pečeť, nejprestižnější pivovarnická cena, a jsme potěšeni, že je
spojena právě s Výstavištěm České Budějovice,“ uvádí předseda představenstva Výstaviště České
Budějovice a.s. Mojmír Severin.
Ve čtvrtek po slavnostním zahájení se ujme pomyslného startu hudebního programu jihočeská rocková
stálice - kapela Rozkrock. Plzeňští Storm, v minulosti přezdívaní jako „Plzeňská kapela snů“, ovládnou
pódium ve dvacet hodin. A po nich přibližně v deset čtvrteční den zakončí opět Rozkrock. Ochutnávat piva
bude možné až do půlnoci.
„Rád bych pozval všechny fanoušky dobrého piva. Už teď máme kapacitně zaplněný celý pavilon, a to
pivovary z celé České republiky. Bude možné ochutnat piva nejen z velkých pivovarů, ale i menších, méně
známých, ale stejně kvalitních,“ říká projektový manažer festivalu Petr Hazuka z budějovického Výstaviště.
V pátek se na pódiu vystřídají One Spirit – poměrně mladé hudební uskupení táborských muzikantů
hrajících převážně pop-rock s hudební skupinou Narttu z Vimperka. Vrcholem bude pak sobotní vystoupení

českobudějovické progressive metalové kapely SEVEN a legendárního kytaristy, zpěváka a producenta
Miloše Dodo Doležala, který byl v 80. letech spolu s Láďou Křížkem jedním z vůdčích postav metalové
kapely Vitacit.
Pro návštěvníky je v průběhu celého Mezinárodního pivní festivalu připravena soutěžní Pivní stezka, kterou
organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu. Každý den bude vylosován jeden výherce, který bude za
poctivé ochutnávání vybraných druhů piv odměněn víkendovým pobytem ve zvolené destinaci v Čechách.
Součástí festivalu je i neveřejná degustační část, kterou organizuje agentura Revel. „Své vzorky do
degustací dodají vedle tuzemských producentů piva i největší pivovary z Polska, Slovenska, Chorvatska.
Soutěžit budou pivovary z Arménie, Kazachstánu, Japonska, Chile a pravděpodobně i z Brazílie,“ uvádí
zakladatel festivalu Alois Srb. Zakončením odborných degustací bude 16. února slavnostní vyhlášení vítězů
prestižních cen Pivní pečeť.
Pavilon Z českobudějovického Výstaviště bude otevřený každý den od 15 hodin, ve čtvrtek do 24 hodin,
v pátek a sobotu končí festival až hodinu po půlnoci. Vstupné, které je v prodeji pouze na místě, je 100
Kč. Vstup bude možný hlavní bránou z Husovy ulice a severní bránou od obchodního centra. Veškeré
informace jsou na www.vcb.cz nebo na facebooku.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Předseda představenstva VČB
obchodní ředitelka:
projektový manažer výstavy/veřejná část/:
novináři:
fotograf:

termín konání:
otevírací doba:

otevřené brány pro vstup do areálu:
vstupné:

Ing. Mojmír Severin
Bc. Eva Jílková, email: jilkova@vcb.cz
Petr Hazuka, tel: + 420 602 495 893
email: hazuka@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
14. – 16. června 2019
čtvrtek
15:00 – 24:00 hodin
pátek
15:00 – 01:00 hodin
sobota
15:00 – 01:00 hodin
brána č. 1 a od Tesca
100 Kč

www.vcb.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911

